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ÖNSÖZ
Üniversitelerin görevi dünyayı bilimin ışığı ile aydınlatmak, çağı yorumlamak
ve insanlığın karşı karşıya olduğu meselelere bilgiye dayalı çözümler
üretmektir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bilginin sevgiyle
bütünleşmesi arzusundayız. Bu arzumuz doğrultusunda akademisyenlerimizin
tüm olumlu çabalarını, bilimsel çalışmalarını ve projelerini olanakların elverdiği
en yüksek düzeyde desteklemekteyiz. Nitekim Turizm Fakültemizin
düzenlediği 17. Ulusal Turizm Kongresi teması, içeriği, konukları ve bildirileri
ile her bakımdan takdirimize ve desteğimize hak kazanmıştır.
Bu kongre ülkemiz açısından çok önemli bir dönemde, hayati önemde
meseleleri sosyal bilimcilerimizin bakış açılarıyla irdeleyerek 2016 yılı itibariyle
Türkiye’nin turizm perspektifinden küresel dünyadaki konumunun tespitlerini
yapmayı amaçlamaktadır. Kongrenin çok değerli konuşmacılarının ve katılımcı
akademisyenlerin bildirilerini toplayan bu Bildiri Kitabı, içerdiği konuların
çeşitliliği ve zenginliği ile ele aldığı temanın tüm karmaşıklığını yansıtmaktadır.
Bu içeriğiyle çağımızda turizm dinamiklerini daha sağlıklı anlamamızı ve
yorumlamamızı mümkün kılacak çok iyi bir referans olacağına inanmaktayım.
1992 yılında kurulan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2001-2002
eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlamış olup, 26.08.2014 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı (2014/6728) ile kapatılarak yerine
Turizm Fakültesi kurulmuştur. Bu bağlamda Turizm Fakültemiz geçtiğimiz 14
yıl içinde dinamik kadrosu, bilimsel etkinlikleri ve sektörle olan yakın işbirliği
sayesinde Üniversitemiz ve Muğla için çok önemli pozitif gelişmelerin kaynağı
olmuş, fakülte olarak iyi bir tanınırlık kazanmıştır. Böylece fakültemiz tarihinde
ilk kez almış olduğu ulusal anlamdaki bu önemli kongreyi başarı ile
gerçekleştirmiştir. Bu Bildiri Kitabının Üniversitemiz yayınları arasında çok özel
ve önemli bir yeri olacağına olan inancım tamdır.
Kongrenin düzenlenmesi ve Bildiri Kitabının yayımlanmasında emeği geçen
Onur Kurulu, Danışma Kurulu, Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu üyelerine,
akademisyenlere, fakülte personeline, davetli konuşmacılara, bildirileriyle
katılan bilim insanlarına ve kongreyi destekleyen tüm kamu ve özel sektör
kuruluşlara turizm alanına yaptıkları bu anlamlı katkı nedeniyle Üniversitem
adına en derin şükranlarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü
Ekim 2016, Muğla
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SUNUŞ
İlk defa 1990 yılında düzenlenen ve Türkiye’de Turizm alanında yapılan en
büyük ulusal kongre olan “ ULUSAL TURİZM KONGRESİ ” 2009 yılından
itibaren her yıl düzenli olarak farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde
yapılmaktadır. Bu yıl Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak
17. Ulusal Turizm Kongresi’nin ev sahipliğimizde gerçekleşmiş olmasının
gururunu yaşıyoruz. 23-26 Ekim 2016 tarihlerinde Muğla Bodrum’da
gerçekleştirilen 17. Ulusal Turizm Kongresi’nin üniversitemiz, Muğla’mız ve
Bodrum açısından önemi çok büyüktür. Çünkü Üniversite ve Muğla için tarihsel
süreçte ilk defa bu saygın ve köklü kongre, ilimiz sınırları içerisinde organize
edilmiştir. Tekrar düzenlenebilmesi için belki de yıllar geçmesi gerekecektir.
Kuruluşundan itibaren bilimsel toplantılarda yerli ve yabancı akademisyenleri
bir araya getirmeyi önemli görevleri arasında görerek, birçok ulusal ve
uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmış olan fakültemiz, bu yıl turizmin tüm
alanlarını kapsayıcı, ses getirecek, son derece önemli ve en köklü bilimsel
etkinliklerden olan 17. Ulusal Turizm Kongresi’ni düzenleme amacıyla yola
çıkmış ve aylar süren, fakültenin tüm bölümleriyle ve öğretim elemanlarıyla
katkıda bulunduğu hazırlık süreci sonunda kongreyi gerçekleştirmiştir.
Çok saygın ve köklü bir yere sahip olan Ulusal Turizm Kongresi’nin amacı; yurt
içindeki yükseköğretim kurumlarının etkinliklerine bilimsel katkı ve
danışmanlık sağlamak, saygın bir bilimsel toplantılar dizisi oluşturmaya katkıda
bulunmak ve turizm alanındaki makale çalışmalarını teşvik etmektir. Bununla
birlikte Bodrum’da gerçekleştirdiğimiz ve ilimiz için çok büyük önem arz eden
17. Ulusal Turizm Kongresi ile Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin başta Turizm
Fakülte ve Yüksekokulları olmak üzere; diğer sosyal bilimler alanındaki
bölümlerden değerli akademisyenler ile turizm sektörünün önemli isimlerini bir
araya getirerek ülke/bölge turizminin önündeki sorunları ve çözüm önerilerini
tartışarak hem reel sektöre hem de akademik çalışmalara katkıda bulunmasının
sağlanması amaçlanmıştır. Kongre ana temasının “Akademi-Sektör Buluşması”
olarak tercih edilmesinin nedeni de zaten bu beyin fırtınasının birlikte
yapılmasının istenmesidir.
Ulusal Turizm Kongresi turizm alanında yer alan her türlü içeriği
kapsamaktadır. Turizm ve onunla bağlantılı diğer alt sektör ve konu başlıkları
ile ilgili alan araştırması, yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri, gözlem,
ampirik çalışma ve yazılı makale vb. çalışmalar kongremizin ilgi alanı
içerisindedir. Ayrıca kriz yönetimi, sosyal medya, sağlık turizmi, eko turizm,
yeşil turizm, turizm ekonomisi, turizmde sürdürülebilirlik, destinasyon
rekabeti, kırsal turizm, turizmde STK’lar, turizmde istihdam, turizmde hizmet
kalitesi, kamu politikaları (vergi, teşvik, kredi, faiz vb.), turizmde su, enerji ve
eğitim politikaları, dijital pazarlama ve tanıtım, turizm ve güvenlik, turizm ve
terör, küresel gelişmeler, turizm ve yatırım, insan kaynakları politikaları, diğer
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güncel konulardaki mevcut durum ve gelişmeleri de kongre alt başlıkları olarak
konu edilmiştir. Bu kongre programı çerçevesinde, turizm olgusu üzerine
düşünce ve çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde isim yapmış çok
değerli konuşmacılar ve sektör uzmanları ile turizmin değişik boyutları üzerine
düşünen ve bilimsel çalışma yapan akademisyenleri bir araya getirmekten
mutluluk duyuyoruz. Kongre konularının davetli konuşmacıların yanı sıra
hakemlerce gözden geçirilmiş katılımcı bildirileri tarafından tartışılması
hedeflenmiş, nitekim davetli konuşmacılar ve bildirileri ile katılmak isteyen
akademisyenlerden gelen konu başlıkları öngörülen çeşitliliğin önemli bir
kısmını karşılamıştır.
Buradan hareketle, kongrenin Bildiri Kitabını yayıma hazırlamış olmaktan
mutluluk duyuyoruz. Bu Bildiri Kitabının, karşılıklı etkileşimleri açısından
yüzyılımızın en tartışmalı olgularından olan turizme sosyal bilimlerin farklı
bakış açılarından ve Türkiye özelindeki incelemeleriyle, önemli bir başvuru eseri
olacağına inanıyorum. Kongrede sunulan bildirilerin yer aldığı bu kitapta,
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucunda Kongre Değerlendirme Kurullarının iki
aşamalı bir seçim süreci sonucunda kongrede sunulmak üzere seçtiği bildiriler
yer almaktadır. Kongre dili Türkçe olarak belirlendiğinden yazım dili de
Türkçedir.
Tarihinin kritik bir dönüm noktasında özellikle son dönemdeki çetin sınavları
başarıyla veren Türkiye’nin turizm olgusundan kaynaklanan fırsat ve
tehditlerine sosyal bilimcilerin kavram ve yöntemleriyle güncel tespitler
yapmayı mümkün kılacak bu Kongre çok sayıda bilim insanının özverili
çabaları ile gerçekleşmiştir. Bilhassa kongre tarihçesi kısmında da yer aldığı
üzere Ulusal Turizm Kongresi’nin başlatılmasını sağlayan turizm alanındaki
duayen hocalarımız başta olmak üzere bugüne kadar emeği geçen tüm
hocalarımıza şükranlarımızı sunarız. Ayrıca çalışmalarımızın başından itibaren
Bilim Kurulumuzda yer almayı kabul ederek davetli konuşmacı ve/veya oturum
başkanı olarak kongremize değer katan çok değerli bilim insanlarına da
teşekkür ediyoruz. Diğer yandan, Kongre Yürütme Kurulunda ve Yayın
kurulunda görev alarak bu kongrenin gerçekleşmesini ve bu Bildiri Kitabının
basılmasını sağlayan fakültemin çok değerli öğretim elemanlarına da tüm bilim
camiası adına takdir ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Bilimsel toplantı
düzenlemek çok zaman alan, zahmetli, disiplin ve dikkat gerektiren çok
zorlayıcı bir faaliyettir. Ancak çok değerli bilim insanlarıyla aynı platformda
buluşmak, tanışmak, tartışmak, aynı bildiri kitabına konulmak değer
biçilemeyecek akademik fırsatlardır ve fakültemin genç insanlarının bu kongre
ile bu fırsatı yakalamış olmasından büyük mutluluk duyuyorum.
İşbirliği içerisinde olduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği,
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güney Ege
Kalkınma Ajansı, Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi
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Odası, TÜRSAB, , Bodrum Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği, Bodrum
Ticaret ve Sanayi Odası, Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği, Türk
Hava Yolları, Grammy Travel Service, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği ve diğer
Meslek Örgütleri, Sivil Toplum Kuruluşlarına katkılarından ötürü teşekkürü bir
borç bilirim.
Bu çapta bir bilimsel etkinlik önemli tutarda maddi kaynağın temin
edilebilmesine bağlıdır. Nitekim bu kongrenin gerçekleşmesi de kamu ve özel
kaynaklardan sağlanan maddi desteklerle mümkün olmuştur. Kongremizi
maddi katkılarla destekleyen GEKA’ya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
B.A.P. birimine, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na, Bodrum Ticaret Odası’na,
BESİAD’a, THY’na, Grammy Travel Service’e, Muğla Arı Yetiştiricileri
Birliği’ne, Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği’ne ve Nazar Unlu
Mamulleri’ne, Bodrum Harvard Dil Okulları’na, Ege Sera’ya Kaplan İnşaat’a
en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Bilimin desteklenmesini ülkenin geleceğini
aydınlatmak olarak kabul eden bu kurumları saygıyla selamlıyoruz.
Çok özel bir teşekkürü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü ve Değerli
Hocam Prof. Dr. Mansur HARMANDAR’a etmek isterim. Sayın Rektörümüz
gerek bir bilim insanı gerek bir eğitimci gerekse bir yönetici olarak her daim
olanakları ölçüsünde akademisyenlerin olumlu çalışmalarını, araştırmalarını,
projelerini ve katma değer sağlayacak her türlü faaliyeti desteklemiştir.
Dolayısıyla da 17. Ulusal Turizm Kongresi’nin başarılı olacağına inanmış ve
desteklerini bizlerden esirgememiştir. Bu bağlamda kendisine Turizm Fakültesi
ve Yürütme Kurulu adına şükranlarımı sunuyorum.
Bilim Kurulu üyelerimiz ve davetli konuşmacılarımız dahil toplam 300’e yakın
bilim insanının katkıda bulunduğu bu önemli bilimsel etkinlikte dile getirilen ve
önemli bir bölümü bildiri kitabında yer alan düşünce ve araştırma sonuçlarının
bu alandaki bilgi birikimine ve dünyaya katkıda bulunacağını umut ediyoruz.
Prof. Dr. Ozan BAHAR
Turizm Fakültesi Dekan V.
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı
Ekim 2016, Muğla.

xi

ULUSAL TURİZM KONGRELERİ TARİHÇESİ (1990-2016)
1. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

16-18 Kasım 1990
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN
Onur Oteli, Kuşadası, Aydın
32
Yayınlandı
2. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

21-23 Kasım 1991
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN
Adakule Otel, Kuşadası, Aydın
35
Yayınlandı
3. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

25-27 Kasım 1992
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Zafer DOĞAN
Korumar Otel, Kuşadası, Aydın
20
Yayınlandı
4. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

26-28 Kasım 1993
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SAĞCAN
Ephesus Princess Otel, Kuşadası, Aydın
29
Yayınlandı
5. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

08-10 Kasım 1994
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SAĞCAN
Pine Bay Otel, Kuşadası, Aydın
12
Yayınlandı
6. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

18-20 Kasım 1995
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ULU
Onur Oteli, Kuşadası, Aydın
30
Yayınlandı

7. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

29 Kasım- 03 Aralık 1996
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ULU
Turtel Adakule Otel, Kuşadası, Aydın
28
Yayınlandı
8. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

12-14 Aralık 1997
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ULU
Tusan Otel, Kuşadası, Aydın
23
Yayınlandı
9. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

06-09 Kasım 1998
Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ULU
Pine Bay Otel, Kuşadası, Aydın
12
Yayınlandı
10. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

21-24 Ekim 2009
Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
Çiftlik Köyü Kampüsü, Mersin
119
Yayınlandı
11. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

02-05 Aralık 2010
Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU
Korumar Otel, Kuşadası, Aydın
72
Yayınlandı
12. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

30 Kasım- 4 Aralık 2011
Düzce Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif ÖNCÜ
Akçakoca Otel, Akçakoca, Düzce
67
Yayınlandı

13. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

06-09 Aralık 2012
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Tahir ALBAYRAK
Miracle Otel, Antalya
80
Yayınlandı
14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

05-08 Aralık 2013
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
81
Yayınlandı
15. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

13-16 Kasım 2014
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
Doç. Dr. Arzu KILIÇLAR
Barceló Ankara Altınel Hotel, Ankara
112
Yayınlandı
16. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

12-15 Kasım 2015
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN
ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi ve Uygulama Oteli
108
Yayınlandı
17. ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Tarih
Düzenleyen Kurum
Dönem Başkanı
Yer
Sunulan Bildiri Sayısı
Kongre Kitabı

20-23 Ekim 2016
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi
Prof. Dr. Ozan BAHAR
Vogue Hotel, Bodrum, Muğla
148
Yayınlandı

17. ULUSAL TURİZM KONGRESİ KURULLARI
ONUR KURULU
Nabi AVCI
Amir ÇİÇEK
Dr. Osman GÜRÜN
Prof. Dr. Mansur HARMANDAR

Kültür ve Turizm Bakanı
Muğla Valisi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

DANIŞMA KURULU*
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ÖZET
Bilgi ve teknoloji çağında her birey sosyal ve ekonomik hayata eşit koşullarda dâhil
olmalıdır. Bu yüzden erişilebilirlik çağdaş bir toplumda fırsat eşitliğini sağlayabilecek en
önemli adımdır. Gelişen bilişim teknolojisinin son halkasını oluşturan akıllı mobil cihazlar
ve bu cihazların kullandığı mobil uygulamalar her yer ve her ortamda kullanılabilme
özellikleriyle engelli bireylerin bilgi çağının ve toplumunun en önemli gereksinimlerinden
olan bilgiye erişim olanağını mümkün kılmaktadır. Son zamanlarda ise turistik mobil
uygulamalar yoğun bir şekilde kullanılır hale gelmiştir. Bu mobil uygulamalar turistik bir
destinasyonun tanıtımına ve tercih edilirliğine ciddi katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda
turistik mobil uygulamalar engelli turistlere erişilebilir turizm deneyimi yaşatma
noktasında önemsenmesi ve üzerinde durulması gereken önemli turistik üründür. Bu
çalışmada literatür taraması yapılmıştır. Bu amaçla, erişilebilir turizm, mobil uygulama ve
turistik mobil uygulama konuları kapsamında dünyadaki turistik mobil uygulama
örnekleri ve Türkiye’de turistik mobil uygulama örnekleri karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Çalışmanın sonunda erişilebilir turizm bağlamında iyi bir turistik mobil
uygulama geliştirilmeden önce, geliştirilirken ve geliştirildikten sonra nelere dikkat
edilmesi gerektiği konusunda önerilere yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Turizm, erişilebilir turizm, mobil uygulama, turistik mobil uygulama.
GİRİŞ
Günlük yaşamda bağımsız hareket edebilme kabiliyeti, seyahat etme eylemi, yeni yerler
keşfetme ve özgürlük tutkusu her birey için hayatı boyunca bireysel önem taşımaktadır.
Doğal güzellikleri, tarihi mekânları, coğrafi konumu, iklim yapısının bir bütün halde var
olmasıyla Türkiye turizm potansiyeli bakımından dünyanın en önemli ülkelerinden biri
olarak yer almaktadır. Kıyı turizmi ile ön planda olan Türkiye’de turizm çeşitliliği gün
geçtikçe artarak devam etmektedir. Nitekim inanç turizmi, golf turizmi, sağlık turizmi,
kongre turizmi, kültür turizmi ve daha da sayabileceğimiz turizm çeşitleri ile
gerçekleştirdiği çalışmalarla da tatil ve seyahat için tercih edilen bir turizm destinasyonu
olmayı başarmıştır. Buna rağmen dünyada büyük bir pazarı temsil eden erişilebilir
turizme yönelik çalışmalar Türkiye’de henüz emekleme aşamasındadır. Yasal
düzenlemeler olmasına rağmen engelli bireylerin turizm hizmetinden yararlanabilmesi
için pratikte hala yeterli uygulamalar mevcut değildir. Engelli turistler Türkiye’de mevcut
olan engelli turizm hizmet verilerini tavsiye niteliğinde kısıtlı bilginin bulunduğu formlar
ve bloglar üzerinden ya da otel ve acentelerden edinebilmektedirler. Konaklama tesisleri,
sosyal mekânlar vb. turistik işletmelerde ise engelsiz turizme dönük nitelikli yapılanma
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çok az bulunmaktadır ya da bu alanda doğru bilgi verebilecek kalifiye personel henüz tam
anlamıyla yetişmiş değildir.
Bu çalışmada teknolojinin en hızlı ulaşılabilirlik olduğu bir çağda doğru ve kolay
yöntemlerle erişilebilir hizmeti sağlayan mobil uygulamaların, engelli turistler için
erişilebilir turizm kapsamında geliştirilmesi ve desteklenmesi, bu alandaki eksikliğin
giderilmesi gerektiği ortaya konulmuş ve diğer ülkelerdeki engelsiz kentler için geliştirilen
engelsiz mobil uygulamalar model olarak örneklendirilmiştir. Ardın da iyi bir turistik
mobil uygulama geliştirilmeden önce, geliştirilirken ve geliştirildikten sonra nelere dikkat
edilmesi gerektiği konusunda önerilere yer verilmiştir. Söz konusu çalışmanın erişilebilir
turizm alanına farklı bir bakış açısı ile önemli katkıları olacağı düşünülmektedir.
LİTERATÜR TARAMASI
Engelli Turizm Çalışma Raporunda engelli turizm; “seyahat etme gücüne sahip
engellilerin minimum seviyede bağımlı ya da tam bağımsız olarak turizm bölgelerindeki
faaliyetlere katılma aktivitesi” olarak tanımlanmaktadır (Aydoğmuş, 2016). Bir başka
tanımda ise erişilebilir turizm olgusu, “engelli insanların turizm faaliyetinden kolayca
yararlanabilmelerine yönelik oluşturulmuş, sosyal sorumluluk gözeten bir turizm türü”
olarak ifade edilmektedir (Yenişehirlioğlu’ndan aktaran Olcay, Girirtlioğlu, Parlak, 2014).
Son yıllarda daha evrensel bir anlama bürünen erişilebilir turizm “herkes için erişilebilir
turizm” olarak ifade edilmekte ve insanların engelli olsun ya da olmasın istedikleri ülke
içinde ya da diğer ülkelere seyahat edebilmesi anlamını taşımaktadır (ENAT, Avrupa
Birliği (AB) Çerçevesinde Engelli Turistlerin Hakları, 2007). Dünya Turizm Örgütü Arşivi
(2013) herkes için erişilebilir turizmi; hareketlilik, görsel, işitsel ve bilişsel erişim
gereksinimi olan bireylerin evrensel olarak tasarlanmış turizm ürünleri, hizmetleri ve
ortamının sağlanması yoluyla eşit ve saygın bir biçimde bağımsız hareket etmelerini
sağlayan, paydaşlar arasında ortak süreci kapsayan bir turizm biçimi şeklinde
tanımlamaktadır.
Mobil kelimesi hareketli, taşınabilir olarak tanımlanmaktadır (Güncel Türkçe Sözlük,
2016). Mobil uygulama da günümüzde kullanılan akıllı telefonlara veya tabletlere özel
olarak kodlanmış ve tasarlanmış yazılımlara verilen addır (Line Teknoloji, 2015). Teknoloji
sözlüğünde ise mobil uygulama, kişisel bilgisayarlarda kullanılan internet uygulamalarını
akıllı telefonlarda ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanımı olarak tanımlanmaktadır
(Webopedia, 2016).
Milenyum çağıyla teknolojideki hızlı değişim ve gelişim bilginin daha kolay ve çabuk elde
edilmesini sağlamıştır. Mobil cihaz sektöründe Android, IOS gibi işletim sistemlerine
sahip birçok farklı mobil cihaz sektörde (tabletler, netbook vs.) kullanıcılara hizmet
vermektedir (Yazılım Net, 2012). Bu sayede kullanıcılar bugün her yerden internete
bağlanarak hızlı bir şekilde bilgiye ulaşılabilmektedirler. Teknolojideki bu yenilikler ve
gelişmelerle mobil uygulamalar insan hayatında yeni dokunuşlar gerçekleştirmiş ve hayatı
daha kolaylaştıran hızlı satın alma imkânları sağlamıştır. Bugün bütün sektörlerde mobil
uygulamalar geliştirilmekte ve artık tüketiciye doğrudan ürün sunulabilmektedir. Tüketici
ürün ile ilgili bilgiye her zaman ulaşabilmektedir. İnteraktif platformlarla tüketici istediği
ürünü anında satın alabilmekte ve kendi tercihini belirleyebilmektedir (Şanlıöz, Dilek,
Koçak, 2013).
Tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de sıklıkla yararlanılan mobil
uygulamalarla turistik imkânlara artık daha hızlı ulaşılabilmektedir. Travel Flash’ın 2015
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raporuna göre, Türkiye mobil seyahat rezervasyonunu en fazla kullanan ilk 6 ülke
içerisinde yer almaktadır (Webrazzi, 2015). Devlet bilişim teşvikleri ve yerel yönetimlerin
proje ve çalışmalarıyla turizm firmalarının mobil pazarlama üzerine geliştirdikleri
elektronik mobil pazarlama ürünleriyle Türkiye “turizmde mobil çağını” yakalamış
durumdadır (Denge Müşavirlik, 2016). Nitekim Bursa Büyük Şehir Belediyesi tarafından
hazırlanan “ENJOY BURSA” mobil uygulaması bunun en güzel örneklerindendir. Bu
uygulama, bir şehri keşfetmeyi kolaylaştıran turiste 3 ayrı dilde rehberlik yapabilen örnek
bir turistik mobil uygulamadır. Yine Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından BEBKA
(Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) desteği ile oluşturulan “Bursa 3 Boyutlu Mobil
Turizm Atlası” uygulaması vasıtasıyla Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel mekânlar ile
doğal güzellikler konunun uzmanları tarafından hazırlanmış rotalarla rahatlıkla
gezilebilmekte, turistik mekânlara ait 3 boyutlu modeller ve tanıtıcı bilgilere (tanıtım
metni, fotoğraf, video, vb.) ulaşılabilmekte, bulunulan konuma yakın olan eczane, hastane,
ibadethane, alışveriş merkezi, resmi kurum binaları gibi önemli yerlere de yine akıllı
telefon veya tablet PC ile kolaylıkla ulaşılarak bilgi alınabilmektedir (Turizm.com.tr, 2016).
Bir başka mobil şehir rehberi örneği ise Konya’da gerçekleştirilmiştir. “Mobil Mesnevi” ve
“Şehir Rehberi” olarak Android ve IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar için Konya
Büyük Şehir Belediyesi tarafından tasarlanan mobil uygulamalar yerli ve yabancı
turistlerin faydalanabileceği farklı özellikler içermektedir (Konya Büyükşehir Belediyesi,
2013).
Turistik tanıtım aracı olarak tasarlanan mobil uygulamalar, hem yerli hem de yabancı
turistler için bir şehri keşfetme, orada düzenlenen aktivitelere ulaşma, kendi seyahat
seçeneklerini mobil cihazlarına kaydetme ve turistik faaliyetlere zaman - mekân
kısıtlaması olmadan özgürce ulaşabilme gibi birçok avantaj sunmaktadır (Şanlıöz vd.,
2013).
ERİŞİLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA MOBİL UYGULAMALAR
Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinde her bireyin eşit yaşam düzeyine sahip olması, engelli
bireylere sunulan hizmetin kalitesi önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde dünyada 600
milyondan fazla, Avrupa’da da 46 milyona yakın fiziksel veya zihinsel engellinin var
olduğunu belirten araştırmalarda Avrupa’daki engellilerin yaklaşık yüzde 70’nin seyahat
ettiği ifade edilmektedir (TÜRSAB Ar-Ge, 2008). Engelliler İdaresi Başkanlığı'nca yapılan
araştırmaya göre ise Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unu engelliler oluşturmaktadır
(Hürriyet Gazetesi, 2008).
Birleşmiş Milletler tarafından 1981 yılının “Uluslararası Engelliler Yılı” olarak ilân
edilmesiyle, engellilere yönelik yaklaşımlarda büyük ölçüde değişimler meydana gelmeye
başladığı gözlemlenmiştir (Bağcı, 2015). Gelişmiş ülkeler engelli turizmi ve kent içi
erişebilirlikte çalışmalarını arttırarak engelli bireylerin daha fazla seyahate ve toplumsal
yaşama katılımını sağlamışlardır. Bunu takiben “Evrensel Tasarım” ve “Herkes için
Erişilebilir Turizm” akımları dünyada hızla yayılmaya başlamıştır (Turizm Yatırım
Dergisi, 2013).
Avrupa Birliği bu gelişmeleri, engellilerin ulaşım, seyahat ve sosyal alanlardan eşit ve
bağımsız bir şekilde faydalanması, bu alanlara ulaşabilmesi ve şehirlerin erişebilirliğinin
geliştirilmesi amacıyla 2010 yılından beri her yıl erişilebilir şehir yarışmaları düzenleyerek,
erişilebilir şehirlere erişim şehir ödülü (Acces City Award) vererek desteklemektedir.
Böylece şehirleri engelli dostu olmaya ve engelsiz seyahat imkânlarını çoğaltarak daha

3

fazla farkındalık yaratmaya teşvik etmektedir (Erişim Şehir Ödülü, 2016 broşürü).
Yukarıda belirtilen global akımlara ek olarak Avrupa Birliği fonlar ile üye ülkeleri
erişilebilir turizme yönelik tasarlanan projelerde de desteklemektedir.
Avrupa Birliği komisyonu erişilebilir turizmi, turizm deneyimini yaşama zevkini herkes
için kolaylaştıran turizm şekli olarak tanımlamakta ve turizmi erişilebilir yapmanın sadece
sosyal bir sorumluluk değil, turizm Avrupa’da rekabet gücünü arttırdığından, aynı
zamanda etkili ve güçlü bir ticari durum olarak vurgulamaktadır (European Commission,
2016). Avrupa Birliği 2013 yılında hem toplumsal fırsat eşitliği sağlamak hem de turizm ve
seyahat olanaklarını geliştirerek kaliteli hizmet sunmak amacıyla 8 projeye fon desteğinde
bulunmuş ve bu projelerin başarılı bir şekilde hayata geçmesini sağlamıştır (European
Commission, 2016). Bu projelerden biri olan “Cosy4you” erişilebilir turizm mobil
uygulamalarına verilebilecek en güzel örneklerden biridir. Proje web sitesi ve mobil
uygulama tasarımı ile İtalya’nın Campania Bölgesi’nde 360 derece erişilebilir turizm
hizmeti vermektedir. Tablo 1’de erişilebilir turizm ve erişilebilir kentlere yönelik yapılan
mobil uygulama çalışmalarının dünya çapında örnekleri yer almaktadır.
Tablo 1: Engelsiz Turizmde Mevcut Mobil Uygulama Örnekleri
Mobil
uygulamanın
adı
Accessibility
Plus

Cosy4You

Sunan
Destekleyen
Ülke
FAMMACOCEMFE
Madrid
Vodofone Vakfı
(İspanya)
Peepul
(İtalya)

Eurokey

Pro Infirmis
Denk an mich
Vakfı
(İsviçre)

It's Accessible
&
Es Accesible

Juan José Bilbao
Junquera
(İspanya)

Карта
Доступности

OSI Info

Birleşmiş Ülke
Engelliler Vakfı
Samsung
Articul Media
Soçi 2014
Organizasyon
Komitesi
(Rusya)
Parapleji
Derneği
Podgorica
Telenor Vakfı

Kısa tanım
Ülke genelinde 32.400 erişilebilir nokta, en yakın engelsiz taksi,
engelsiz park, atm, sağlık merkezi, eğlence tesisleri ve plajlar ile
ilgili bilgi sağlayan aynı zamanda erişilebilir rota belirleyen bir
mobil uygulamadır.
Web site ve mobil uygulama tasarımı ile Campania Bölgesi’nde
360 derece erişilebilir turizm hizmeti vermektedir. Proje güney
İtalya’da belirlenen 5 bölgede uygulanmaktadır.
Daha fazla bağımsız hareket edebilme olanağının kapılarını
açan anahtar bir mobil uygulamadır. İsviçre genelinde yer alan
engelsiz asansör, hidrolik asansör, erişilebilir tuvalet ve
erişilebilir tesisler sunan, daha bağımsız ve erişilebilir rotalar
belirleyen bir mobil uygulamadır. Kronik bağırsak, mesane
hastalığı bulunan bireyler, görme engelliler ve hareket
kısıtlılığına sahip engelliler için tasarlanmış bir uygulamadır.
Hareket kabiliyeti kısıtlı olan engelliler için bar, restoran, otel vb.
yerleri paylaşmak ihtiyacı ile kendisi de bir engelli olan Juan José
Bilbao Junquera tarafından tasarlanmış bir uygulamadır.
Uygulama, üyelerin de işbirliği ile herkes için erişilebilir turizm
ve sosyalleşme inşa etme amacı barındırmaktadır.
Erişilebilir harita olarak tasarlanan mobil uygulama paralimpik
sporla ilgilenenlere erişilebilir spor tesisleri hakkında bilgi
sağlamakta, engelsiz harita ile Rusya’da erişilebilir rota ve
mekânlar sunmaktadır.

Taşlıca, Podgorica, Budva ve Çetine şehirlerinde erişilebilir
tesisler hakkında daha iyi bilgi sunmak için tasarlanan bir
uygulamadır.
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(Karabağ)
On Wheels

On Wheels vzw
(Belçika)

Turismo
Accesible

Stoneface Soft.
(Arjantin)

ToTo4All

Makas Srl
Fondazione
Cassa di
Risparmio di
Torino
(İtalya)
SINPROMI S.L
Cabildo
de
Tenerife
AppGround Ltd.
(İspanya)

Torino’nun tarihi, turistik, kültürel mekânlarını herkes için
ziyaret edilebilir kılan engelsiz bir mobil uygulamadır.
Güzergâhlar boyunca rota hakkında erişilebilirlik ve yön bilgisi
veren uygulama alt yazı, sesli anlatım, kolay okunabilirlik
seçenekleri sunarak günlük yaşama katılımı ve rahat dolaşımı
sağlamaktadır.
Tenerife Adası’nda yer alan turistik noktaların erişilebilirlik
düzeyleri hakkında bilgi veren bir uygulamadır. Tekerlekli
sandalye kullanıcıları, hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler, işitme ve
görme engellilerin ihtiyacına yönelik tasarlanmış mevcut
gereksinimleri karşılayabilen bir veri tabanına sahiptir.

Turismo
Accesible by
Equalitas

EQUALITAS
VITAE
(İspanya)

TUR4all

Predif
Vodofone Vakfı
(İspanya)

Turismo
Accessibile
Trapani

Ermes
Cooperativa
Sociale Onlus
Ingegneria del
Web
(İtalya)
Paraplegics
ÇekDerneği
(CZEPU)
BIOPORT
Vodofone Vakfı
(Çek
Cumhuriyeti)
Sozialhelden
e.V.
(Almanya)

Engelsiz otel odaları, erişilebilir tuvaletler, erişilebilir plajlar,
kültürel rotalar, müzeler, doğal ve turistik mekânlar, sosyal
aktiviteler ve spor etkinlikleri hakkında bilgi veren, erişilebilir
turizmi teşvik ederek daha fazla erişilebilir turistik mekân
yaratılmasını amaçlayan bir mobil uygulamadır.
Tur4all uygulaması ile İspanya‘da erişilebilir 2400 farklı turistik
işletme hakkında bilgi alınabilmekte ve erişilebilirlik
düzeylerine işitsel, görsel, fiziksel ve kolay okuma olarak
ulaşılabilinmektedir. Harita uygulaması ile bulunduğunuz
konuma en yakın erişilebilir yer belirlenebilmektedir. Görsel
verilerle uygulama ayrıca zenginleştirilmiştir.
Trapani ve çevresinde yer alan erişilebilir tesis, alışveriş
merkezi, turistik mekânları detaylı bir şekilde kapsayan ve nasıl
ulaşılabilineceğine dair bilgi veren rehber niteliğinde turistik bir
mobil uygulamadır.

Tenerife
Accesible

VozejkMap

Wheelmap.org

Modern teknoloji aracılığıyla interaktif harita sunarak,
kullanıcıların kendi tercihlerini de belirleyebildiği, otopark,
tuvalet, dükkân, restoran, otel vb. erişilebilir yerlerin
sunulduğu, engelsiz bir mobil uygulamadır. Ghent, Anvers,
Bruges, Kortrijk, Hasselt, Brasschaat, Tienen şehirlerinde
etkindir.
Arjantin’in Córdoba şehrini görmek isteyenler için tasarlanmış
bir uygulamadır. Uygulamada Córdoba’da yer alan on seçkin
turistik mekân hakkında görsel ve işitsel videolarla turistik bilgi
sunulmaktadır. İşaret dili kullanılarak da bilgi veren bu rehber
uygulama işitsel engeli olan turistler için fark yaratmaktadır.

Uygulama tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişilebilir
mekânlara ve mekânların erişilebilirlik bilgilerine ulaşabilmesi
için geliştirilmiş bir veritabanıdır. Engelli bireylerin yalnız ve
bağımsız bir şekilde seyahat rotası belirlemeleri için bilgi, harita
ve navigasyon sunmaktadır.

2010 yılında engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin
yardımıyla oluşturulan dünya çapında kullanılabilen ve çevrim
içi geliştirilmeye açık, engelsiz mekânların haritada kolayca
işaretlenebildiği, engelsiz rota belirlemede aktif bir mobil
uygulamadır. Wikipedia’da olduğu gibi herkes Wheelmap’e
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katkıda bulunabilmektedir. 22 dilde kullanılabilen bir mobil
uygulamadır.

Tablo 1’de yer alan mobil uygulamalara daha çok örnekler eklenebilir. Nitekim AXS Map,
The AbleRoad, Ldn Access, Simon Mobile, WheelMate™, MyHandicap, WheelGo,
Wiesbaden-Barrierefrei, Yoya, Tourismo Accesible da engelsiz turizm hizmeti sunmak
amacıyla tasarlanmış diğer bazı mobil uygulamalardır.
Engelsiz turistik mobil uygulamalar basit ve engellilerin erişilebilirlik unsurlarını içeren
nesnelerden oluşmaktadır. Tablo 1’de yer alan tüm mobil uygulamalar belirlenen
destinasyonlarda erişilebilirlik özelliği olan mekânlara, tesislere ulaşmak için yardımcı
olmayı amaçlamaktadır. Engelsiz haritalarla bulunulan yerden engelsiz mekânlara
ulaşabilecek rotalar belirlenebilmekte ve kişisel tercihler kaydedilebilmektedir. Barların,
kafelerin, konaklama tesislerinin, engelsiz park alanlarının, restoranların vb. noktaların
paylaşıldığı bir veritabanı şeklindeki engelsiz mobil uygulamalar öncelikle ihtiyaçtan
doğmuş, toplumsal faydası göz ardı edilemeyecek kadar önemli teknolojik ve turistik
ürünlerdir. Bu ürünler aynı zamanda toplumda erişilebilir mekânların gelişmesi ve
erişilebilir kentleşme açısından büyük önem taşımaktadır. IBM’in 1991 yılındaki Eğitim
Kılavuzunda “engelli olmayanlar için teknoloji olayları kolaylaştırır, engelli olanlar için ise
teknoloji olayları mümkün kılar” denilmektedir. Bu söylem özellikle engelli bireyler için
teknoloji kullanımının yaşamsal önem taşıdığını vurgulamaktadır.
Uygulanan tüm fikirler gerek engelli bireyler için gerek erişilebilir turizm için çok değerli
fikirler olup fonlarla desteklenmektedir. Teknolojinin yaratıcı fikirlerle birleşmesi sonucu
Android ve IOS tabanlı akıllı cihazlar için çevrimiçi web platformu, veritabanı ve mobil
uygulama olarak üretilen hedef ürünler engelsiz bir seyahat için engelleri olan tüm seyahat
severlerin bilgiye doğru ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamaktadır.
Türkiye’de bu anlamda geliştirilmeye ihtiyacı olmakla birlikte halen kullanılmakta olan iki
adet mobil uygulama mevcuttur. Bunlardan birisi Avea ve ECE Türkiye işbirliği ile
Boni’nin iBeacon altyapısı kullanılarak geliştirilen görme engellilerin bulundukları noktayı
sesli söyleyerek onların daha özgür hareket etmelerine olanak sağlayan “Sesli Adımlar”
uygulamasıdır. Bu uygulama, MetroCity Alışveriş Merkezi’nin yanı sıra ECE Türkiye
bünyesinde İstanbul’daki Neomarin AVM, Maltepe Park ve Marmara Park AVM,
Eskişehir’de Espark AVM ve Ankara’da ACity AVM’nin de dahil olduğu 6 alışveriş
merkezinde kullanılmaktadır. Operatör bağımsız olarak tüm görme engellilere akıllı
telefonlar üzerinden ücretsiz olarak sesli konum belirtme, mağaza ve tuvalet, çıkış,
danışma gibi alan sorgulama hizmeti veren Sesli Adımlar uygulamasının hastane, otel ve
havaalanı gibi kompleks yapılarda da kullanılarak yaygınlaşmasını hedeflenmektedir.
Diğeri ise Türkiye Vodafone Vakfı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile
hazırlanmış “Engelsiz Dünya” uygulamasıdır. Bu uygulama ile engelli bireyler yakınında
bulunan fiziksel olarak erişilebilir yerleri harita üzerinde görüntüleyebilmekte, dilediği
yerin fiziksel erişilebilirlik durumuyla ilgili değerlendirme yapabilmekte, başkalarıyla
paylaşabilmektedir. Her iki mobil uygulama da Google Play ve AppStore’dan ücretsiz
olarak indirilerek kullanılabilmektedir. Bununla birlikte söz konusu her iki ürünle ilgili
kullanıcı geribildirimleri yetersiz olduklarını ve sistemsel olarak henüz tam anlamıyla
doğru çalışamadıklarını göstermektedir. Buna rağmen her iki ürünün geliştirilmesine
katkı sunan kurum ve kuruluşların bu çalışmalarla erişilebilirliğe katkıları bir başlangıç
olarak ülkemizde örnek teşkil etmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Engelliler için geliştirilen turistik mobil uygulamalar erişilebilir turizmin dinamiğini
değiştirerek kentsel olarak farkındalık yaratabilecek devrim niteliğinde çalışmalardır.
Mobil uygulamalar engellilere önemli seyahat bilgileri ve turistik hizmetlere erişimde
yardımcı olmak için dünya çapında geliştirilmektedir. Engellilerin turistik mobil
uygulamalara talebi arttıkça farklı engel çeşitliliğine yönelik uygulamalar da tasarlanmaya
başlanmıştır. Bir turizm pazarlama ürünü olan bu uygulamalar erişilebilir seçenekler
sunmasının yanı sıra engellilerin kendi gezi programlarını önceden bağımsız olarak
yapmasına imkân vermesi açısından da önemli rol oynamaktadır. Erişilebilir kentlerle
veya turistik bölgelerle başlayan bu uygulamalar otel, müze, sosyal ve kültürel tesislerin
de erişilebilir alanlarına ait veri ve hizmetlerini kendi bünyelerinde mobil uygulamalara
aktarmaları konusunda zamanla ivme kazandıracaktır.
Türkiye’de ise henüz tam anlamıyla erişilebilir turizmi destekleyen herhangi bir bölge için
tasarlanmış mobil uygulama mevcut değildir. Engelli yabancı turistler Türkiye’ye engelli
turizmi yapan özel tur operatörleri ile ya da bireysel araştırmaları ile bağımsız olarak
kendileri gelirken, engelli yerli turistlerin birçoğu seyahat etmemekte ya da turizm
faaliyetlerinden en doğru bilgi ile yararlanmak için engelli bireylerin kendi seyahat
deneyimleri ile oluşturduğu form ve bloglardan araştırma yaparak gidecekleri turistik
destinasyonların engelliliğe uygunluğunu öğrenebilmektedir.
Türkiye’de turistlerin yararlanacağı henüz tam anlamıyla turistik bir mobil uygulamanın
olmaması, Türkiye açısından erişilebilir turizm çalışmalarında turistik mobil
uygulamaların tasarımının ve geliştirilmesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu
ortaya koymaktadır. Ancak öncelikle Türkiye’de engelsiz turizm için geliştirilecek olan
bir turistik mobil uygulama geliştirilmeden önce şu ön çalışmalar yapılmalıdır;
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Erişilebilir turizm açısından talep gören turistik destinasyonların analizi yapılmalıdır,
Potansiyel talep doğrultusunda projenin uygulanacağı en az 2 en fazla 5 turistik
destinasyon belirlenmelidir,
Sivil toplum örgütlerinin, turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan dernek ve
platformların, acente ve konaklama tesislerinin dâhil olduğu gönüllü bölgesel
platformlar kurulmalıdır,
Kurulan platformlarda özellikle engellilik üzerine çalışmalar yapan uzman kişiler ve
engelli turizmi alanında çalışan kişiler saha çalışmalarında istihdam edilmelidir,
Engelli turistlere erişilebilir hizmet ile ilgili talep değerlendirme ve erişilebilir turizm
hizmeti veren işletmelere arz değerlendirme anketleri yapılmalıdır,
Erişilebilirliğe uygun mevcut yerlerin ve rotaların tespiti yapılmalıdır. Bu mekânlar:
İbadethaneler, turistik mekânlar, restoranlar, oteller, banka ve bankamatikler,
marinalar, plajlar, eczane, sosyal mekânlar, hastaneler, engelli turizmi yapan
acenteler, medikal ürün temin eden firmalar, müzeler, engelsiz dalış merkezleri,
engelsiz tuvaletlerdir vb. olarak çoğaltılabilir.
Belirlenen yer ve rotalar ile ilgili veri toplanmalı, bu verilerin güvenilirliği için engelli
bireylerle seçilen mekânlarda deneyim ve ölçüme dayalı çalışmalar yapılmalıdır,
Ölçümleri yapılan noktalar engel çeşitlerine göre derecelendirilmelidir,
Belirlenen yer ve rotalarla ilgili görsel çekimler yapılmalıdır,

Bu çalışmaların ardından dünyada erişilebilir turizm anlayışını gözeten ülkelerin engelli
turistlere yönelik tasarladığı bir kısmı Tablo 1’de yer alan turistik mobil uygulama
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örneklerinden ve bunların özelliklerinden hareketle Türkiye’de engelsiz turizm çalışmaları
kapsamında bir turistik mobil uygulama geliştirilmelidir. Geliştirilecek olan bu mobil
uygulama ile ilgili öneriler şöyle sıralanabilir;
•

•
•

•
•

•
•

Yukarıda sözü edilen ön çalışmalar sonucunda bugüne kadar yapılmış mevcut
erişilebilir turizm mobil uygulamaları model alınarak görme, işitme engellilere,
hareket kabiliyeti kısıtlı engellilere ve tekerlekli sandalye kullanıcılarına yönelik en az
2 dil seçeneğinden oluşan bir uygulama tasarlanmalıdır.
Belirlenen rota ve erişilebilir mekanlara yönelik engelsiz harita, tasarlanan mobil
uygulamaya entegre edilmelidir.
Tasarlanan mobil uygulamada kişiselleştirme, mekânlara yorum yapma, mekânları
paylaşma ve puanlama yapılabilmeli, haritada erişilebilir noktalar ikonlarla kategorik
olarak belirlenebilmeli ve trafik ışığı renkleriyle (Kırmızı ışık: erişilebilir değil, sarı
ışık: kısmen erişilebilir, yeşil ışık: tamamen erişilebilir) erişilebilirlik derecesi
seçilebilmelidir.
Seçilen mekânlara, tesislere vb. işletmelere erişilebilir turizm ile ilgili daha detaylı bilgi
verilmeli, çalışanlarla bilgilendirici, dönemsel eğitimler yapılmalıdır.
Çalışmaya katılan kurum ve tesislerin özellikle otellerin ve acentelerin web
sayfalarında erişilebilir turizm çalışmalarına yönelik yaklaşımlar ve proje çalışmaları
paylaşılmalı, farkındalık oluşturulmalıdır.
Erişilebilir turizme yönelik çalışmalar yapmış mekânlara etiketler geliştirilmeli, ödül,
sertifika vb. faaliyetlerde bulunularak sahada teşvik arttırılmalıdır.
Denetlemeler yapılarak, her ay erişilebilir bir mekân seçilip mobil cihaza indirilebilen
pdf dosyasında mekânın detaylı bir şekilde tanıtımı yapılmalıdır.

Ayrıca Tursab Ar-Ge departmanının ifade ettiği üzere TC Kültür ve Turizm Bakanlığı bu
doğrultuda bölgesel kamu kuruluşlarını, yatırımcıları ve işletmeleri bir araya getirip bu
segmente yönelik çalışmaların yapılacağı birlikteliğe birleştirici unsur olarak öncülük
yapabilir ( TÜRSAB Ar-Ge, 2008 ).
Erişilebilir turizm için geliştirilen turistik mobil uygulama engelli turistlerin gidebileceği
noktaların önceden veritabanında güvenilir bilgi ile turistlere ulaşması bir destinasyonu
keşfetmekteki ilk engeli kaldırma olanağı sunacaktır. Şehirler ve turizm herkes için
erişilebilir bir hale gelebilecek, engelli bireyler bilgiye doğru ve kolay bir şekilde
ulaşabilecek dolayısıyla sosyal aktivitelerden ve turizm aktivitelerinden daha fazla
haberdar olma imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca bu sayede mekânlarla ilgili
çalışmalardaki aksaklıklar belirlenebilecek ve bunlarla ilgili çalışmalar geliştirebilme
olanağına kavuşturulacaktır. Mobil uygulamalarda sunulan mekân ve tesisler reklam
etkisi ile rekabet odaklı olarak artabilecektir dolayısıyla engelli turistler için erişilebilir
noktaların sayısında sosyal sorumluluk farkındalığıyla artış yaratılabilecektir. Bu durum
tesislerin ve mekânların yüksek kalitede hizmet vermesi, memnuniyeti arttırmak
bakımından fayda sağlayabilecektir. Sosyal sorumluluk olarak yaklaşımlar
gerçekleştirecek tesis ve işletmelerde imaj çalışmalarının artma etkisi gözlemlenebilecektir.
Koşulların iyileşmesiyle engelli turizmi daha fazla seyahat acentesinin ilgisini
çekebilecektir. Bu pazara girmek isteyen turistik bölge ve kentlerin sayısı arttırılabilecek,
bu düzenlemeler ile toplu ulaşım araçlarında engellilere yönelik imkanlar, havaalanından
transfer imkanları, bölgenin müzeleri ve doğal manzaraları vb. merkezlerin engellilere
uygun hale getirilmesi sağlanacak, dünyada potansiyeli çok yüksek olan engelsiz turizm
payından Türkiye de yararlanabilecek ve engelsiz turizm için tercih edilen turistik bir
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destinasyon haline gelecektir. Böylece zamanla Türk turizminde müşteri çeşitliliği (multicustomer), sezon sürekliliği (non-seasonal), daha fazla kazanç (more gainable)
sağlanabilecektir.
Sonuç olarak bu çalışmada geliştirilmesi önerilen turistik mobil uygulama, Türkiye’nin 30
Mart 2007’de imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşmesi (EHS)’nde yer alan;
•
•
•
•

Seyahat Özgürlüğü ve Tabiiyet,
Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dâhil Olma,
Kişisel Hareketlilik,
Düşünce ve İfade Özgürlüğü ve Bilgiye Erişim maddelerinin gerçekleşmesini sağlama
doğrultusunda örnek bir çalışma olacaktır.

Bu çalışma konuya Türkiye’de konuya ilgi duyan araştırmacıların gelecekte bu konudaki
yapacakları çalışmalara temel teşkil etmesi adına ilk çalışmadır.
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TURİZM DESTİNASYONU REKABETÇİLİK FAKTÖRLERİ VE ENTROPİ
YÖNTEMİYLE AĞIRLIKLANDIRILMASI
Ramazan GÖRAL
Yrd.Doç.Dr.,Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali AKKANAT, Turizm Fakültesi
trgoral28@hotmail.com
ÖZET
Destinasyonların turizm rekabet gücünü ölçme ve değerlendirmeye yönelik geliştirilen
modellerden birisi Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından ilk defa 2007 yılında
geliştirilen ve son güncellemesi 2015 yılında yapılan Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi
(TCI) Modelidir. Bu endeks çalışmasında dört ana grup, ondört alt grup ve bunlara bağlı
seksendört indikatöre bağlı olarak 141 ülkenin turizm rekabet gücü analizi ve sıralaması
yapılmıştır. TCI çalışmasında destinasyonların rekabetçilik ölçümü yapılırken, ilgili
faktör değerlerinin ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak ana faktör değerleri ve TCI
değeri hesaplanmıştır. Oysa destinasyon rekabetçilik modellerinde yer alan faktörlerin
aldığı puanları kullanarak toplam puan hesaplanırken her bir faktörün ağırlıkları eşit
olmayabilir. Bu çalışmada entropi adı verilen ağırlıklandırma yöntemi kullanılarak TCI
Modelinde yer alan turizm rekabetçilik faktörleri ağırlıklandırılmaktadır. Böylece
destinasyonlar için rekabet avantajı oluşturabilecek ayırt edici faktörlerin ağırlık düzeyi
belirlenmiş olacak ve öncelik sıralaması yapılabilecektir. Bu bağlamda TCI çalışmasına
göre rekabet avantajı oluşturan faktörlerin ağırlıklandırma sonuçları; Doğal ve Kültürel
Kaynaklar (% 35), Altyapı (%29), Çevresel Faktörler (%21) ve Turizm Politikaları ve
Koşulların Etkinleştirilmesi (%15) şeklinde oluşmuştur.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon Rekabetçiliği, Entropi
GİRİŞ
Ülkeler, ödemeler dengesinde, GSYİH’nda ve işsizlik probleminin çözümünde önemli bir
yeri olan turizm sektöründe sürdürülebilirliklerini devam ettirebilmeleri için stratejiler
geliştirmeli ve başarılı şekilde uygulamalıdırlar. Sağlıklı strateji geliştirmek, mevcut
durum analizi yapıldıktan sonra bir başka ifadeyle turizm sektörüne ilişkin üstünlükler,
zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler ile ilgili bilgi sahibi olunduktan sonra mümkün
olabilecektir.
Yaklaşık 30 yıldır turizm destinasyonlarının rekabetçi üstünlüklerini etkileyebilen
üstünlükler, zayıflıklar, fırsatlar ve tehditler boyutlarını değerlendirmeye yönelik
çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir grubu belirli bir destinasyonun rekabetçi
pozisyonunu saptamaya yönelik yapılan çalışmalardır. İkinci grup çalışmalar,
destinasyon konumlandırma, destinasyon yönetim sistemleri, destinasyon pazarlama,
fiyat rekabeti, kalite yönetimi, çevre, stratejik yönetim, doğa temelli turizm, paket tur gibi
destinasyon rekabet gücünün belirli yönlerine odaklanmış çalışmalardır. Destinasyon
rekabetçiliğine yönelik yapılan üçüncü bir grup çalışma ise genel destinasyon rekabet
model ve teorileri geliştirmeye odaklanan çalışmalardır. Yapılan bu çalışmaların büyük
bir bölümünde destinasyonun rekabet gücünü açıklamada çok sayıda ve birbirinden
farklı faktörlere vurgu yapılmaktadır. Bu faktörler, destinasyonun genelinde ya da
spesifik bir pazar segmenti içinde rekabet gücüne etkisi ve önemi açısından farklı
ağırlıklara sahiptirler (Crouch,2011).
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Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi Crouch ve Ritchie’nin yapmış oldukları
çalışmadır. Bu çalışmanın amacı karşılaştırmalı üstünlükler ve rekabet avantajı teorilerine
dayalı aynı zamanda destinasyon rekabetinin ayırt edici özelliklerine uygun kavramsal
bir modelin geliştirilmesidir (Crouch, 2011).
Sonraki yıllarda Dwyer ve Kim (2003) bir başka destinasyon rekabetçilik modeli
geliştirmişlerdir. Bu yazarların geliştirmiş olduğu model, ulusal rekabet ve firma rekabet
teorilerini dikkate alan bir bakış açısına sahiptir. Modelin üç temel unsuru
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kaynaklardır. Kaynaklar ana grubu içinde
bağışlanmış kaynaklar (doğal ve kültürel kaynakları içermektedir), oluşturulmuş
kaynaklar (turizm altyapısı, özel etkinlikler, alışveriş, vb.), destekleyici kaynaklar
(ulaşılabilirlik, hizmet kalitesi, vb.) olmak üzere üç kaynak türü yer almaktadır.
Destinasyon yönetimi, bu modelin ikinci temel bileşenidir (Dwyer ve Kim, 2003).
Destinasyon rekabet gücü modeli oluşturmaya yönelik yapılan çalışmalardan bir diğeri
de OECD turizm biriminin yöneticisi Dupeyras (2013) başkanlığında oluşturulan bir
komisyon tarafından yapılan çalışmadır. OECD’nin bu çalışmasının amacı, ülkelerin
sahip oldukları rekabet güçlerini değerlendirebilmeleri için genel bir çerçeve içinde
uygulanabilir bir dizi indikatör tanımlamaktır. OECD’nin çalışması en rekabetçi ülkeler
sıralaması yapmak üzere bir turizm rekabet endeksi oluşturmaktan ziyade, ülke
turizminin rekabetçiliğini analiz etmede ve hükümeti bilgilendirmede bir stratejik araç
olarak görülmelidir (Dupeyras ve MacCallum, 2013).
Ülkelerin turizm rekabet gücünü ölçme ve değerlendirmeye yönelik en son yapılan
çalışma, Dünya Ekonomik Forumu (WEF)’nun ilk defa 2007 yılında geliştirdiği ancak en
son güncellemeleri 2015 yılında yaptığı Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi (TCI)
Modelidir. TIC, bu çalışmada temel alınan turizm rekabetçilik modelidir.
TCI hesaplanırken; önce dört ana faktöre ait alt faktör indikatörlerinin sahip olduğu
değerlerin (1-7 ölçeğindeki) ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak alt faktör değerleri
bulunmuştur. Daha sonra alt faktör değerlerinin ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak
ana faktör değerlerine ulaşılmıştır. Sonrasında ise dört ana faktör değerinin
ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak TCI hesaplanmıştır (WEF,2015).
Oysa değerlendirmeye esas alınan ölçütler çok sayıda olunca bunların bileşkesini
hesaplamak için her bir ölçütün ağırlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçütlerin ağırlıklarını
belirlerken alan uzmanlarının yargılarına başvurulabileceği gibi uygun ağırlıklar nesnel
yöntemlerle de belirlenebilmektedir (Savaş ve Baykal, 2011). “Nesnel ağırlıkları
hesaplamak için karar matrisinin verileri bilindiğinde Entropi adı verilen yöntem
kullanılmaktadır” (Çınar,2004:104). WEF Turizm Rekabetçilik Endeksi çalışmasında karar
matrisinin unsurları olan Alternatifler (ülkeler) ve Kriterler (rekabetçilik faktörleri) ve
bunlara ilişkin veriler mevcuttur (WEF,2015).
Bu bağlamda çalışmada WEF’in Turizm Rekabet Endeksi hesaplamalarında kullanmış
olduğu her bir faktörün ağırlıkları, nesnel ağırlıklandırma metotlarından birisi olan
Entropi yöntemiyle hesaplanmıştır. Böylece rekabetçilik faktörlerinin destinasyonun
rekabet gücüne etkisi ve önemi sayısallaştırılmış olacaktır. Ayrıca bu sonuçlardan yola
çıkılarak faktörlere ilişkin önem sıralaması ve değerlendirmeler yapılabilecektir.
DÜNYA EKONOMİK FORUM’U TURİZM REKABETÇİLİK ENDEKSİ
Dünya Ekonomik Forumu Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi (2015) içinde önemli
sanayi ve düşünce kuruluşlarının bulunduğu bir çalışmadır ve turizmin geleceğine ve
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rekabetçiliğine yönelik derinlemesine analizler içermektedir. Bu endeks çalışması, 141
ülkenin turizm ve seyahat sektörüne ilişkin bazı istatistiklere ve Dünya Ekonomik
Forumu ile birlikte çalışan ilgili ülke temsilcileri ile yapılan anket çalışmasına
dayanmaktadır. Bu veriler ve anket çalışmaları, toplam 4 ana grup, 14 alt grup (Şekil.1)
ve bu alt gruplara ait toplam 84 indikatörün değerlendirilmesine yöneliktir (WEF, 2015).
Şekil.1. Uluslararası Turizm Rekabetçilik Endeksi Kavramsal Çerçevesi
Uluslararası Turizm Rekabetçilik Endeksi

Çevresel Faktörler

Turizm Politikaları ve
Koşulların
Etkinleştirilmesi

Altyapı

Doğal ve
Kültürel
Kaynaklar

İş Çevresi

Turizmin
Önceliklendirilmesi

Hava Taşımacılığı
Altyapısı

Doğal
Kaynaklar

Emniyet ve
Güvenlik

Uluslararası Açıklık

Kara Ulaşımı ve
Bağlantıları

Kültürel
Kaynaklar
ve İş
Seyahati

Sağlık ve Hijyen

Fiyat Rekabeti

Turistik Hizmet
Altyapısı

İnsan Kaynakları
ve İşgücü Piyasası

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Bilgi İşlem
Teknolojilerine
Hazırlık

Kaynak: (WEF, 2015)
Şekil 1’de görüleceği üzere Dünya Ekonomik Forumu Turizm Sektörü Rekabetçilik
Endeksi dört ana faktörden oluşmaktadır. Bu ana faktörler ve alt faktörlere ilişkin
kapsam aşağıda açıklanmıştır.
Endekste yer alan Çevresel Faktörlerin ölçümünde; 15’i İş Çevresi, 5’i Emniyet ve
Güvenlik, 6’sı Sağlık ve Hijyen, 2’si İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası ve 8’i Bilgi İşlem
Teknolojileri alt gruplarına ait olmak üzere toplam 36 farklı indikatör kullanılarak
ölçümleme yapılmıştır.
Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi faktörünün ölçümünde; 6’sı Turizmin
Önceliklendirilmesi, 3’ü Uluslararası Açıklık, 4’ü Fiyat Rekabeti ve 10’u Çevresel
Sürdürülebilirlik olmak üzere toplam 23 farklı indikatör kullanılarak ölçümleme
yapılmıştır.
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Altyapı faktörünün ölçümünde; 6’sı Hava Taşımacılığı, 5’i Kara ulaşımı ve Bağlantıları ve
4’ü Turistik Hizmet Altyapısı olmak üzere toplam 15 farklı indikatör kullanılarak
ölçümleme yapılmıştır.
Doğal ve Kültürel Kaynaklar faktörünün ölçümünde; 5’i doğal Kaynaklar ve 5’i Kültürel
Kaynaklar ve İş Seyahati olmak üzere toplam 10 farklı indikatör kullanılarak ölçümleme
yapılmıştır.
Yukarıda ifade edilen ve endeks hesaplamasında kullanılan indikatörlere ilişkin veriler,
birincil ve ikincil kaynaklardan sağlanmıştır. İkincil kaynaklar; Deloite, Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği, Dünya
Turizm Örgütü, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, Dünya Bankası, vb. uluslararası
örgütlerin faaliyet alanları ile ilgili rapor ve istatistiklerdir. Diğer veriler ise turizm
rekabet endeks hesaplamaları yapılan ülkelerde ikamet eden ve Dünya Ekonomik Forum
ile birlikte çalışan yönetici görüşü anketlerinden elde edilmiştir (WEF, 2015).
Endeks hesaplamalarında kullanılacak ve çeşitli uluslararası kaynaklardan sağlanmış
olan ham veriler ilk aşamada farklı ölçütlere göre düzenlenmiş olduklarından birlikte
değerlendirilmeye uygun değildirler. Bu nedenle 1-7 ölçeğinde (1= son derece zayıf, 7=
son derece güçlü) uyumlu hale getirilerek normalize edilmişlerdir. Normalizasyon işlemi
için aşağıdaki formüller kullanılmıştır (WEF,2015).
(Ülke Skoru−En küçük Skor)

−6x (En

Büyük Skor−En Küçük Skor)

(Ülke Skoru−En küçük Skor)

6x (En

Büyük Skor−En Küçük Skor)

+7
+1

(1)
(2)

Birinci formül petrol fiyatları ya da alınan vergiler gibi yüksek olduğu durumda
ülkelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebilecek değerlerin normalizasyonunda
kullanılmıştır. İkinci formül ise diğer verilerin normalizasyonunda kullanılmıştır.
Formüldeki “En Küçük ve En Büyük Skor”, kriterlere ait en büyük değer ve en küçük
değeri ifade etmektedir. “Ülke Skoru” ise ilgili ülkenin kriterine ait değeri ifade
etmektedir. Son aşamada TCI hesaplanırken; dört ana faktör değerinin
ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak TCI hesaplanmıştır (WEF,2015).
Değerlendirmeye esas alınan ölçütler çok olunca bunların bileşkesini hesaplamak için her
bir ölçütün ağırlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Ölçütlerin ağırlıklarını belirlerken alan
uzmanlarının yargılarına başvurulabileceği gibi uygun ağırlıklar nesnel yöntemlerle de
belirlenebilmektedir (Savaş ve Baykal, 2011). Bu bağlamda çalışmada WEF’in Turizm
Rekabet Endeksi hesaplamalarında kullanmış olduğu her bir faktörün ağırlıkları, nesnel
ağırlıklandırma metotlarından birisi olan Entropi yöntemiyle hesaplanmıştır.
ENTROPİ METODUYLA NESNEL AĞIRLIK BELİRLEME
Ağırlık belirleme yöntemi genelde iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birisi subjektif
ağırlıklandırmadır.
Bu ağırlıklandırma yönteminde niteliklere ilişkin ağırlıklar,
uzmanların veya bireylerin bilgi ve tecrübesi doğrultusunda (yapılan mülakatlar,
anketler ve benzer yaklaşımlar) belirlenmektedir. Diğer ağırlıklandırma yöntemi objektif
ağırlıklandırmadır ki istatistiksel teknikler ve ölçüm verileri aracılığı ile ağırlıklar tahmin
edilir (Zhang, Gu,Gu ve Zhang, 2011). Subjektif bilginin yokluğu durumunda veya
subjektif bilgi ile nesnel verilerin birlikte değerlendirilerek daha gerçekçi ağırlıkların
belirlenmesini amaçlayan yöntemler mevcuttur. Bunlardan birisi "Entropi" adı verilen
ağırlık belirleme yöntemidir (Zhang vd., 2011; Çınar,2004). Entropi, genel olarak bir
vericinin gönderdiği mesajın alıcı tarafından ne kadar bir belirsizlik yarattığının
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ölçüsüdür. Entropi, olasılık teorisini kullanarak bilgideki belirsizliği ifade etmemizi
sağlamaktadır. Entropi yöntemde tüm alternatiflerde hemen hemen aynı değere sahip
olan bir faktör, çok farklı değerlere sahip diğer bir faktörden daha yüksek bir entropiye
ve bunun sonucunda daha düşük bir ağırlığa sahip olacaktır (Savaş ve Baykal,2011). Bu
belirsizlik ölçüsü turizm rekabetçilik sıralaması yapılırken kullanılan faktörlerin
ağırlıklarının belirlenmesi için kullanılabilir.
Faktörlere ilişkin ağırlıkları entropi
yöntemiyle belirlemek, diğer ağırlık belirleme yöntemleri ile ilişkili öznelliği veya
hesaplama karmaşıklığını ortadan kaldırmaktadır (Zhang vd,.2011).
Entropi yöntemiyle ağırlıkların hesaplanmasında aşağıdaki süreç izlenir (Savaş ve
Baykal, 2011; Çınar, 2004; Hwang ve Yoon, 1981):
•

Entropiyi kullanarak bir faktörün (ölçütün) ağırlığını hesaplamak için öncelikle
X (m x n) karar matrisi oluşturulur. Daha sonra karar matrisi elemanları (x ij ) bir j
niteliğine göre alternatifler tarafından üretilen ortalama gerçek bilgiyi yansıttığı
düşünülen "proje çıktıları"na (p ij ) dönüştürülür. Entropi ölçüsü ile nesnel
ağırlıkları belirlemek için, karar matrisinin her bir faktörü normalize edilir:
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛
∑𝑛𝑛𝑝𝑝=1 𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝

Sonuçta alternatiflerin göreceli performansını ifade eden normalleştirilmiş performans
matrisi P elde edilir.
•

Entropi Yönteminde İkinci Aşamada, P matrisinin içerdiği ve her faktörden
çıkarılan karar bilgisinin entropi değeri olan e j hesaplanır.
𝑛𝑛

𝑒𝑒𝑗𝑗 = −𝑘𝑘 � 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 1𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖=1

Sonuç olarak, normalize edilmiş karar matrisinde, her faktörden çıkartılan bilgi miktarı e j
entropi değeri ile ölçülebilir. Burada, ln doğal logaritmayı; k ise, k = 1/ ln m(alternatif
sayısı) 'den hesaplanan ve 0 ≤ e j ≤ 1 olmasını garantileyen bir sabiti temsil etmektedir.
•

Üçüncü Aşamada ise faktörün göreli önemi (nesnel ve -varsa- öznel ağırlık
bileşenleri ile) hesaplanır. Her bir faktörün içerdiği içsel ortalama bilginin
sapma derecesi d j hesaplanır.
𝑑𝑑𝑗𝑗 = 1 − 𝑒𝑒𝑗𝑗

d j değeri mevcut bütün alternatiflerin bir ölçüte göre aldığı değerlerin birbirinden ne
kadar farklı olduğunu göstermektedir. Başka bir ifadeyle bir ölçüte göre performans
değerleri birbirine ne kadar yakınsa, o ölçüt o kadar önemsiz, yani düşük ağırlıklı olarak
değerlendirilecektir.
•

En son aşamada ise her bir karar faktörü için nesnel ağırlıklar W j hesaplanır:

YÖNTEM VE BULGULAR

𝑊𝑊𝑗𝑗 =

𝑑𝑑𝑗𝑗
∑𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 𝑑𝑑𝑘𝑘

Ülkelerin turizm rekabetçilik sıralamalarında kullanılan faktörlere ilişkin entropi ile
ağırlık belirlemede aşağıdaki yöntem izlenmiştir;
1.

141 ülkenin (TCI modelinde değerlendirilen 4 ana faktör ve 14 alt faktöre ilişkin)
sahip olduğu değerler Dünya Ekonomik Forum’u Seyahat ve Turizm
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Rekabetçilik Endeksi (2015) raporundan temin edilmiş ve bu değerler temelinde
karar matrisleri oluşturulmuştur (Tablo 1).
Tablo 1. Karar Matrisi
Ülkeler

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

Arnavutluk 4,11 5,34 5,22 4,68 4,07 4,03 2,34 4,38 3,6
4,97 4,04 3,09 2,74 1,51 5,5

F10

F11

F12

F13

F14

2,16 3,01 3,94 2,03 1,14

Cezayir

3,78 4,9

Angola

3,03 4,73 3,23 2,79 2,37 2,67 1,29 5,46 3,41 1,96 2,07 2,44 2,34 1,24

Arjantin

2,67 5,03 6,2

Ermenistan

4,62 5,8

Avustralya

5,04 6,24 6,14 4,72 5,73 4,81 4,04 3,06 4,64 5,8

Avusturya

4,94 6,47 6,97 5,09 5,7

4,2

3,51 1,98 2,56 2,03 2,04 2,05

4,16 4,54 2,77 3,97 3,32 2,55 2,63 4,64 4,08 4,37

5,92 4,48 4,16 4,43 2,78 4,58 3,79 2,26 2,98 4,18 1,88 1,38
3,69 5,44 5,31 5,13

5,52 3,99 3,49 5,13 4,01 5,42 6,83 4,07 2,92

Azerbaycan 4,45 5,83 5,96 4,84 4,58 4,69 2,33 4,78 3,83 2,43 3,55 3,3

2,03 1,53

F: Şekil 1’de yer alan her bir alt faktörü ifade etmektedir.
2.
Ülkel
er
Arnav
utluk
Cezay
ir
Angol
a
Arjant
in
Ermen
istan
Avust
ralya
Avust
urya
Azerb
aycan

Karar matrisinin normalleştirilmesi neticesinde P matrisi elde edilmiştir.
Tablo 2. P Matrisi
F1
0,00
6704
0,00
6166
0,00
4942
0,00
4355
0,00
7536
0,00
8221
0,00
8058
0,00
7259

F2
0,00
7457
0,00
6843
0,00
6605
0,00
7024
0,00
81
0,00
8714
0,00
9035
0,00
8141

F3
0,00
7482
0,00
7123
0,00
4629
0,00
8886
0,00
8485
0,00
88
0,00
999
0,00
8542

F4
0,00
7605
0,00
6565
0,00
4534
0,00
6825
0,00
728
0,00
767
0,00
8272
0,00
7865

F5
0,00
7201
0,00
5467
0,00
4193
0,00
736
0,00
736
0,01
0138
0,01
0085
0,00
8103

F6
0,00
6458
0,00
4391
0,00
4279
0,00
7275
0,00
7099
0,00
7708
0,00
8846
0,00
7516

F7
0,00
5457
0,00
3521
0,00
3008
0,00
646
0,00
6483
0,00
9421
0,00
9305
0,00
5433

F8
0,00
692
0,00
8689
0,00
8626
0,00
6272
0,00
7236
0,00
4834
0,00
5514
0,00
7551

F9
0,00
6395
0,00
6235
0,00
6058
0,00
5898
0,00
6733
0,00
8243
0,00
9113
0,00
6804

F10
0,00
5176
0,00
4745
0,00
4697
0,00
6111
0,00
5416
0,01
39
0,00
961
0,00
5824

F11
0,00
59
0,00
5018
0,00
4057
0,00
5155
0,00
5841
0,00
7232
0,01
0623
0,00
6958

F12
0,00
6816
0,00
3512
0,00
4221
0,00
8027
0,00
7231
0,00
9411
0,01
1816
0,00
5709

F13
0,00
4736
0,00
4759
0,00
5459
0,00
9518
0,00
4386
0,01
2387
0,00
9495
0,00
4736

F14
0,00
3731
0,00
6708
0,00
4058
0,01
43
0,00
4516
0,01
6787
0,00
9555
0,00
5007

P Matrisi; karar matrisinde alternatiflerin her birinin alt faktörlere (F1,F2,….) göre almış
oldukları değerler, alt faktör (F1,F2,..) sütun toplamlarına bölünmek suretiyle
oluşturulmuştur.
3. Sabit k değeri bulunduktan sonra entropi değeri e j hesaplanmıştır. k değeri
1/LN (alternatif sayısı yani 141 ülke) formülüne uygun olarak; k= 0,202953
bulunmuştur.
4. Ortalama bilginin sapma derecesi olan 𝑑𝑑𝑗𝑗 hesaplanmıştır. 𝑑𝑑𝑗𝑗 , 1- e j formülü ile
hesaplanmıştır (Tablo 3)..
Tablo 3. Alternatiflerin Faktörlere Göre Almış Oldukları Performans Değerleri

Alt
Faktörler
𝐝𝐝𝐣𝐣

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

0,00
3

0,00
3

0,00
6

0,00
2

0,01
0

0,00
3

0,00
9

0,00
3

0,00
2

0,01
4

0,00
9

0,01
0

0,00
9

0,03
1
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Tablo 3’de Alternatiflerin (ülkelerin) faktörlere göre performans değerleri görülmektedir.
Faktör değerleri birbirine ne kadar yakınsa, bu faktörler önemsiz, yani düşük ağırlıklı
olarak değerlendirilmektedir.
5.

Son olarak her bir karar faktörü için nesnel ağırlıklar (𝑊𝑊𝑗𝑗 ) hesaplanmıştır.

Bu hesaplamaların yapılmasında Excel yazılımı kullanılmıştır.

Yapılan hesaplamalar neticesinde Tablo 4’de görülen ana ve alt faktör ağırlıklarına
ulaşılmıştır.
Tablo 4. Rekabetçilik Faktörlerinin Entropi Yöntemiyle Ağırlıklandırılması
Endeks Faktör
Grubu

Çevresel
Faktörler

Turizm
Politikaları ve
Koşulların
Etkinleştirilme
si

Altyapı

Doğal ve
Kültürel
Kaynaklar
Toplam

Grup
Ağırlıkla
rı (𝑊𝑊𝑗𝑗 )

%21

%15

%29

%35

Endeks Alt
Faktörleri

Entrop
i
Değeri
(e j )

İçsel
Bilginin
Sapma
Dereces
i (d j )

İş Çevresi

0,997

Emniyet ve
Güvenlik
Sağlık ve Hijyen
İnsan Kaynakları
ve İşgücü Piyasası
Bilgi İşlem
Teknolojilerine
Hazırlık
Turizmin
Önceliklendirilme
si
Uluslararası
Açıklık
Fiyat Rekabeti
Çevresel
Sürdürülebilirlik
Hava Taşımacılığı
Altyapısı
Kara Ulaşımı ve
Bağlantıları
Turistik Hizmet
Altyapısı
Doğal Kaynaklar
Kültürel
Kaynaklar ve İş
Seyahati

100

0,003

Faktörleri
n Grup İçi
Ağırlıklar
ı (𝑊𝑊𝑗𝑗 )
%11

Faktörlerin
Genel
Ağırlıkları
(𝑊𝑊𝑗𝑗 )

0,997

0,003

%12

%3

0,994

0,006

%27

%6

0,998

0,002

%8

%2

0,990

0,010

%42

%9

0,997

0,003

%18

%3

0,991

0,009

%54

%8

0,997

0,003

%15

%2

0,998

0,002

%13

%2

0,986

0,014

%43

%12

0,991

0,009

%27

%8

0,990

0,010

%30

%9

0,991

0,009

%23

%8

0,969

0,031

%77

%26

%2

100

Buna göre ana faktörler; Doğal ve Kültürel Kaynaklar (% 35), Altyapı (%29), Çevresel
Faktörler (%21) ve Turizm Politikaları ve Koşulların Etkinleştirilmesi (%15) şeklinde
ağırlık sıralamasına sahiptirler. Alt faktörler ise Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati (%26),
Hava Taşımacılığı Altyapısı (%12), Bilgi İşlem Teknolojilerine Hazırlık (%9), Uluslararası
Açıklık %(8), Kara Ulaşımı ve Bağlantıları (%8), Doğal Kaynaklar (%8), Sağlık ve Hijyen
(%6), Emniyet ve Güvenlik (%3) diğerlerinin ise %2 ağırlığında olduğu görülmektedir
(Tablo 4) .
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SONUÇ
“Karar verme bir bilgi işleme aktivitesi olarak değerlendirilirse, mevcut alternatifler
hakkındaki kararla ilişkili bilgi kriterler aracılığı ile iletilir, algılanır ve işlenir. Bu
bağlamda kriterler bilgi kaynakları görevi görürler. Bir kriterin gerçek ağırlığı, nesnel ve
öznel ağırlıkların bir bileşkesi olarak tanımlanabilir” (Çınar,2004:104).
Dünya Ekonomik Forum’u Turizm Rekabetçilik Endeksi; genel olarak dört ana kritere
bağlı ondört alt kriter ve bu alt kriterlere ilişkin seksendört indikatöre ait verilerin
ağırlıklandırılmamış ortalaması alınarak oluşturulmuştur. Değerlendirmeye esas alınan
ölçütler çok olunca bunların bileşkesini hesaplamak için her bir ölçütün ağırlığına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu bağlamda çalışmada WEF’in Turizm Rekabetçilik Endeksi faktörleri,
entropi yöntemiyle nesnel olarak ağırlıklandırılmıştır.
Tablo 4’de faktörlere ilişkin entropi değerleri ve ağırlıkları yer almaktadır. Tüm ülkelerde
hemen hemen aynı değere sahip olan bir faktör, çok farklı değerlere sahip diğer bir
faktörden daha yüksek bir entropiye ve bunun sonucunda daha düşük bir ağırlığa sahip
olacaktır. Bu bağlamda 141 ülkede yapılan endeks çalışmasında İş Çevresi, Emniyet ve
Güvenlik, İnsan Kaynakları ve İşgücü Piyasası, Turizmin Önceliklendirilmesi, Fiyat
Rekabeti, Çevresel Sürdürülebilirlik alt faktörlerinin hemen hemen aynı değerlere sahip
olduğu söylenebilir. Buna karşın Kültürel Kaynaklar ve İş Seyahati, Hava Taşımacılığı
Altyapısı faktörleri ülke puanlarının en fazla farklılaştığı alt faktörlerdir.
Bu çalışmada Dünya Ekonomik Forumu Endeks Faktörlerine ilişkin nesnel ağırlıklar
hesaplanmıştır. Böylece rekabetçilik faktörlerinin destinasyonun rekabet gücüne etkisi ve
önemi sayısallaştırılmıştır. Elde edilen ağırlık değerlerine bakılarak endeks
faktörlerinden hangisinin turizm rekabetçiliğinde daha önemli ve daha önemsiz
değerlendirilmesi yapılabileceği gibi hangi faktöre ilişkin koşulların 141 ülke tarafından
daha fazla sağlanabildiği ya da sağlanamadığına ilişkin analizler de yapılabilecektir.
TCI çalışması, bu ağırlıklara göre yeniden hesaplanması bir başka çalışmanın konusunu
olabilir. Bu çalışma böyle bir çalışmanın altyapısını oluşturabilmesi açısından önemlidir.
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ÖZET
Turizmin ülkemiz açısından büyük bir potansiyele sahiptir ve dünya ülkeleri ile rekabet
halindedir. Bu yarışta en önemli araç, kıyı turizmidir. Turizme büyük yatırımlar yapan
Türkiye, kum-deniz-güneş üçlemesi ile hızlı ve plansız bir turizm politikası yaşamış,
sonuçta kıyılar bilinçsizce yok edilmiştir. Bu süreçte, alternatif turizm alanlarına ve
ekolojik turizme yönelmek bir zorunluluk olmuştur. Ancak, uygulamalarda karşılaşılan en
önemli sorun, alternatif turizm alanlarının sürdürülebilirliği olmuştur. Sürdürülebilir bir
ekoturizmin gerekliliğine vurgu yapan bu çalışmada amaç, hedef turist kitlesine, bölge
turizm potansiyellerini, beklentileri doğrultusunda, sistematik tasarım modelleri aracılığı
ile sunmaktır. Bu amaçla, çalışmanın birinci bölümünde, ekolojik turizm ve bileşenleri
tanımlanmıştır. İkinci bölümde, dünya ülkelerinde ekoturizm yaklaşımları, ekoköylerin
bölge coğrafyasına, yöre potansiyeline, mimari mekan, kültürel ve tarihi zenginliklerine
göre şekillenen tasarım modellerine yer verilmiştir. Uygulanan tasarım modellerinin
ülkemizdeki ekokent yerleşimleri için birer örnek model olması gerektiği vurgulanmıştır.
Çalışmanın yöntemi karşılaştırmalı bir yöntem olup, Dünya’daki ve ülkemizdeki ekokent
modellerinin, ekokturizmin ekoköy ölçeği üzerinden karşılaştırılmasına olanak tanımıştır.
Karşılaştırmalı bu çalışma, ekoköylerin yöre potansiyellerini gözeten ve ekoturist profiline
göre şekillenmesi gereken, tema odaklı ekoköy yerleşimler olması gerektiğini ortaya
çıkarmıştır.
Son bölümde, Dünyada turistik hareketliliğin güncel modelleri olarak Ekoköy tasarım
modellerinin oluşum felsefesindeki biçimlenişlerinin ekoköylerin oluşmasında ve
mevcutlarının geliştirilmesinde katkı sağlayacağı ve model teşkil etmesi gerektiği
görüşüne yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ekoturizm, ekokent, tasarım modellleri
GİRİŞ
Günümüzde sürdürülebilir yapının anlam ve stratejisi; içinde yer aldığı dönemin mimari
yaklaşımları, bilimsel gelişmeleri, çevreci akımları, ekonomik ve politik eğilimleri ile
yakından ilgilidir. 1970’lerde ‘çevresel tasarım’, 1980’lerde ‘yeşil mimari’ ve 1990’lardan bu
yana da ‘ekolojik’ veya ‘sürdürülebilir mimarlık’ olarak terminolojide yer alan
sürdürülebilirlik eğilimi, zaman içinde birbirlerinin yerine kullanılmaya başlanmış veya
iç içe geçmiştir.
Sürdürülebilirlik kavramı mimarinin pek çok alanında yer almıştır. Öne çıktığı
sektörlerden birisi de, tüketimin her alanda hızla gerçekleştiği turizm sektörüdür.
Sürdürülebilir turizm kavramı ile mevcut tarihi ve kültür değerlerimizin sürekliliği bir kat
daha önem kazanmaktadır.
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Turizmin ekonomik, siyasal, ekolojik gelişmeler ile birlikte değişen boyutları (Erdoğan,
2003), turizm etkinliğine katılan kişi sayısına bağlı olarak, turizmin, bireysel turizm, grup
turizmi, kitle turizmi gibi sınıflandırılmasına neden olmuştur.
Bireysel, grup ya da kitle turizmi ile gerçekleşen turistik hareketlilikte, son yıllarda kıyı
turizminin etkisiyle büyük bir kıyı tahribatı yaşanmıştır. Doğal, kültürel çevrenin koruma
ve kullanım dengesi içinde sürdürülebilir turizm hareketliliği daha çok önem kazanmıştır.
KİTLE TURİZMİ VE EKOLOJİK TURİZM KAVRAMLARI
Yirminci yüzyılın ilk yarısında başlayan ve turizm sektöründe bir başlangıç olarak kabul
edilen kitle turizmi, 1960’lardan sonra işçi ve orta gelir sınıfı insanların öncülük ettiği bir
turizm türü olmuştur. Endüstri devrimiyle birlikte gelir düzeyindeki artış ve kişilerin boş
zamanlarını turistik hareketlilik olarak değerlendirme arzusu, özellikle hava
taşımacılığının toplum kullanımına sunulması, kitlelerin seyahat etmesine, maliyetlerin
azalmasına olanak tanımış, kitle turizmi kendine özgü bir organizasyon ve pazar
oluşturmuştur (Dinç, 1995).
Almanya ve İskandinav ülkelerinde başlayıp gelişen kitle turizmi, daha sonra Amerika
Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da hızla yaygınlaşmış, gelişim yönü, gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere; Amerika’dan Avrupa’ya; Kuzey ve Batı Avrupa’dan – Akdeniz
Bölgesi’ne; yani kentsel alanlardan kırsal alanlara veya deniz kıyılarına doğru olmuştur
(Dinç, 1995).
50 yıldan az bir süredir pek çok ülke tarafından benimsenen kitle turizminde ön görülerin
yeterli yapılamaması sonucu; ekonomi ve ekoloji olumsuz etkilenmiş, kişisel yararlar
kamu yararının önüne geçmiş ve kısa süreli avantajlar geleceği olumsuz etkilemiştir (Fritz,
1998).
Küresel ısınma, iklim değişikliklerine bağlı doğal afetler, flora-fauna tür kayıpları ve
yaşanan enerji krizleri sonucu oluşan toplum bilinci, kitle turizmine bir tepki olarak
ekolojik turizm bilincini geliştirmiştir.
Ekoturizm Hareketliliği
1990’lı yıllarda gelişme gösteren ekoturizm, kırsal ve kültürel turizmin unsurlarını
içermekte, doğal ve kültürel alanlarda geliştirilebilecek en uygun turizm türü olarak ifade
edilmektedir.
Dinlenme, eğlenme ve gezme aktivitelerine yönelik turistik tüketim kalıplarında önemli
değişimler, lüks turizm hareketlerine katılımın azalmasına, turist profilindeki ve tüketim
kalıplarındaki değişiklikler eko-turizm hareketliliğinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Ekoturizm, doğaseverler ve çevre duyarlılığı olan turistlerin hareketlerinden daha
kapsamlı bir konudur. Ekoturizm topluluğu ekoturizmi, çevreyi koruyan ve yerel halkın
refahını sürdüren, doğal alanlara karşı sorumlu turizm olarak tanımlanır (Leung vd., 2001,
Blamey, 2001). Ekoturizm, çevresel, ekonomik ve sosyal ilişkiler bütünüdür. Bu nedenle,
zaman içerisinde ekoturizm, Doğaya Dayalı Turizm, Özel İlgi Turizmi, Yeşil Turizm,
Sorumlu Turizmi, Alternatif Turizm, Macera turizmi olarak adlandırılmıştır(Erdoğan,
2003).
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Ekoturizmin Bileşenleri
Ekoturizm genellikle; küçük gruplar halinde yapılan, konaklama ve yeme içme türü
hizmetlerin yerel düzeydeki küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından verildiği bir turizm
hareketliliğidir. Ailelerin işlettiği küçük tesislerde, geleneksel mimarinin ve yerel
kaynakların kullanımını hedef alır. Ekoturizm hareketliliği birtakım bileşenlerin bir arada
bulunması ile mümkündür.
Bunlar;
•
•
•
•
•
•

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması,
Yerel halkın refahının gözetilmesi,
Turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesi ve turizm hakkında sorumlu
hareket etmesinin sağlanması,
Küçük ölçekli işletmelerce küçük turist gruplarına hizmet verilmesi,
Geri dönüşü olmayan kaynakların düşük düzeyde tüketilmesi,
Turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın önemsenmesi, iş fırsatlarının
yerel halk lehinde gelişmesinin gözetilmesi (Bakırcı, 2002).

Ekoturist Kavramı
Ekoturist, deneyimleri konusunda farklı algılamalara ve inançlara sahiptir. (Burton,1998
ve Pratiwi, 2000). Ekolojik turizmin müşterisi “alternatif gezgin”, “sağduyulu gezgin”,
“duygusal gezgin” gibi adlar almaktadır. Ekolojik turizmin hedef kitlesini de iki tür turist
profili oluşturmaktadır. Bunlar (Himmetoğlu, 202, 1992);
1. Başıboş Gezenler: Kendi ülkelerinde alışkın oldukları yaşam tarzından çok
uzak bir yaşam tarzını risk alarak başka bir ülkede yaşamayı tercih ederler. Konfor
beklentileri yoktur, farklılık arayışları maksimumdadır.
2. Maceracı-Keşifçiler: Turistik kurumlardan kaçınırlar, çok yer gezip, farklı
insanlarla ve kültürlerle tanışmayı denerler. Halkla birlikte yaşamayı tercih ederler.
Yenilikçilik en üst seviyededir. Aşinalık ve alışkanlık yoktur. Dışa dönük bir yaşam
tarzı baskındır”
Ekolojik Turizmin Mimari Karakteristikleri
Ekolojik turizmin mimari karakteristikleri, ihtiyaç programı, yer-mekan, biçim ve arazi
parçası açısından karşılaştırıldığında, turizm mimarisinin koruyarak kullanma önceliği
içinde, gerekirse az ve nitelikli yapılaşmayı öngörmektedir. Basit tasarım, bölge mimarisi,
doğal arazi dokusuna uygun tasarım, küçük ölçekli tesisler, yerel dekorasyon, yerel
malzeme, sınırlı yapılaşma ile araziye uyum ve düşük yoğunluklu yerleşim dokusu
ekoturizmin mimari karakteristikleridir.
YÖNTEM
Görsel/mekânsal çeşitliliğe sahip, yerel kimlik ve nitelikleri barındıran, yöre mimarisini ve
yapım sistemlerini dikkate alan, mimari ve topoğrafik kimliğe sahip mimari, ekolojik
turizm mimarisinin belirleyicisidir.
Alan ekolojisini ve morfolojisini, tesis yerleşiminde, tasarımında, biçimlenişinde ve
malzeme seçiminde etkili olarak mimari çeşitliliğe yer veren pek çok tasarım mevcuttur.
Ekoköy yerleşimler de bunlardan biridir.
Dünya ülkelerinde ekoturizm yaklaşımları, ekoköylerin bölge coğrafyasına, yöre
potansiyeline, mimari mekana, kültürel ve tarihi zenginliklerine göre şekillenen tasarım
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modellerine sahiptir. Uygulanan tasarım modelleri, bölge coğrafyasını, yöre
potansiyellerini gözeten ve ekoturist profiline göre şekillenen, tema odaklı ekoköy
yerleşimlerdir. Ülkemizdeki ekoköy yerleşimlerinin de, turistik hareketliliği arttıracak,
çevreci turist profilinin beklentilerine yanıt verebilecek nitelikte tasarım modellerine
ihtiyacı vardır.
Çalışmanın yöntemi karşılaştırmalı bir yöntem olup, öncelikle bundan sonraki bölümde,
Dünya’daki ekokent tasarım modelleri tanıtılacak ve değerlendirilecektir. Daha sonra
ülkemizdeki ekokent örneklerine yer verilecektir. Dünya’daki ekokent tasarım modellerini
tanıtmaktaki amaç, ekoköy tasarımlarında bölge coğrafyasını, doğal verileri ve mimari
karakteristikleri gözeterek, bölgemizin zenginliklerini ortaya çıkartacak tasarımlara model
oluşturmasıdır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Ekoköyler, kendi kendine yeten, tatmin edici bir yaşam tarzı sürdürmeyi isteyen,
birbiriyle, tüm canlılarla ve yerküreyle uyum halinde yaşamaya çalışan, kentli veya kırsal
toplum insanlarından oluşur. Ekoköyler, dayanışma prensibine dayalı sosyal çevre ile sade
bir yaşam tarzını birleştirmeye çalışır. Bunu gerçekleştirmek için, ekolojik tasarım,
permakültür, ekolojik mimari, yeşil üretim, alternatif enerji, toplum oluşturma
uygulamaları ve benzeri birçok yöntemden yararlanılır.
Ekoköy toplumlarında yaşayan insanlar çevrelerindekilerden destek alıp, onlara karşı
sorumluluk hissederler. Bu sorumluluk insanlara derin bir 'ait olma' duygusu verir.
Yeterince küçük topluluklar olduklarından, herkes kendini güçlü, görülür ve duyulur
hisseder. Bu sayede insanlar, gerek kendi hayatlarını gerekse içinde yaşadıkları topluluğu
etkileyen kararlara şeffaf bir şekilde katılma yetkisine sahip olurlar.
Ekoköylerin tasarım modelleri topluluk odaklı modellerdir. Topluluğun;
•
•
•
•
•
•
•
•

Başkalarını fark etme ve onlarla iletişim kurma,
Ortak kaynakları paylaşma ve karşılıklı yardımlaşma,
Bütüncül ve koruyucu sağlık yöntemlerini vurgulama,
Tüm fertlere anlamlı bir iş ve geçim imkanı sağlama,
Uçtaki, azınlık grupları birleştirme,
Bitmeyen bir eğitim sürecini öne çıkartma,
Farklılıklara saygı göstererek birliği teşvik etme,
Kültürel ifade şekilleri geliştirme gibi ortak davranış kalıpları vardır.

EKOKÖY YERLEŞİMLERİ
Dünya Örneklerinde Ekoköylerin Tarihçesi
Ekoköy kavramı, yüzyıllar öncesine dayanan farklı bir yaşam biçimi tercihinden ortaya
çıkmıştır. Günümüzde ekoköyler genellikle doğaya saygılı bir yaşam tercihi gibi
düşünülmekle birlikte, ilk ekoköylerin yüzyıllar önce barışçıl insan toplulukları kurmak
üzere bir araya gelen insanların oluşturduğu yerleşimler olduğu görülmektedir.
Günümüzün ekoköy anlayışının temelleri 1960’lı yıllara rastlamaktadır. 1960’lı yılların
ikinci yarısından itibaren kurulmaya başlanan ekoköyler, 1990’lı yıllarda bir araya gelerek
Global Ecovillage Network’ü (GEN) oluşturmuşlardır.
İletişim ağı üzerinden yapılan bilgi alışverişleri sonucunda, ekoköylerin dünyanın farklı
bölgelerinde, farklı farklı yapılar oluşturdukları ortaya çıkmıştır. İlk örneklerin ‘doğayla
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uyumlu bir yaşam’ genel felsefesinin dışında kendilerine özgü farklı felsefeleri ve
örgütlenme biçimleri vardır.
İdeal, her yere uygun olan ve taşınabilen bir ekoköy modeli olamayacağı, iletişim ağı
sayesinde anlaşılmıştır. Ağa bağlı olan ekoköyler arasında oldukça önemli farklılıklar
olmasına rağmen, hepsi GEN’i, yani ekolojik köyler zincirini oluşturuyordu. Örnek
ekoköylere bakıldığında, kentin içinde yeşillikler ortasında evler inşa ettikleri, toprak satın
alıp bir köye yerleştikleri, 2. Dünya Savaşı’ndan kalan esir kamplarını kendilerine ekoköy
alanı olarak seçtikleri görülmektedir. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan, Noel ağacı
yetiştirerek gelir sağlayan ve ekolojik kursların düzenlendiği örnekler de mevcuttur.
Böylece, ekoköyler ayakta kalmak için sürdürülebilir kalkınma ve gelişme programı
çerçevesinde kendi ekonomilerini oluşturmuşlardır. Ekolojik ürünlerin ve el sanatları
ürünlerinin satışı ile ekoköyler pek çok etkinliklere ev sahipliği yapmış ve sürdürülebilir
kalkınmaya önemli katkılar sağlamıştır. Bu felsefe çerçevesinde, ekoköy modeline sahip
ilk ekoköy İskoçya’da bulunan Findhorn ve Damanhur Ekoköyüdür.

Şekil 1. Damanhur Ekoküyü, İtalya
Findhorn ve Damanhur ’un birçok ortak yönü vardır. Her ikisi de, 1960 ’lar ve 1970 ’lerin
başında çok küçük girişimler ile başlamıştır. Damanhur ekoköyü, 1979’ lu yıllarda ilk
yerleşime geçildiğinde 5 küçük evden ibaret iken, şimdilerde Damanhur Federasyonu
olarak adlandırılacak kadar büyümüştür.
Her ikisi de ekonomik olarak çökertilmiş ve marjinalleştirilmiş alanlara yerleştirmişlerdir.
Aktivite ve canlılık, her iki ekoköyde de göze çarpmaktadır. Topluluk üyelerinin sahip
olduğu ve topluluk üyelerinin çalıştığı şirketler tarafından yeni binalar inşa edilmektedir.
Ekoturistleri çeken fırınlar, tiyatrolar, dükkânlar ve kafeler vardır. Yerli ve ekolojik ürünler
üretilmektedir. El sanatları ürünleri, basım evleri, yazı makineleri, solar panel üreticileri,
atık su sistem tasarımcıları, danışmanlık şirketleri ekonomik canlılığın ve çeşitliliğin
izlerini taşımaktadır.
Ekoköy yerleşimlerine bakıldığında, karakteristik bir ekoköyde üç boyutun çeşitlemeleri
görülür; Sosyal / toplumsal, Ekolojik, Kültürel / ruhsal.
Bu karakteristikler bölgesel içerikli ekoköy tasarım modellerinin oluşturulmasında zemin
hazırlar.
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Ekoköy Tasarım Modelleri
Sosyal odaklı köyler;
Ekolojik köy sakinlerinin ortak bilinç ve niyeti, köy yaşamını tercih etmiş olmalarıdır.
Ekolojik köyde pek çok şeyin sürdürülebilir olması( Ekonominin, Tarımın, Atık
yönetiminin, Enerji ve su kullanımının, Ekolojik dengenin), gerekmektedir. En önemlisi
insan ilişkilerinin, yani sosyal sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
Ekoköylerin sosyal yönü;
•
•
•
•
•
•
•

İnsanların kişisel özgürlükleri ile başkalarına karşı sorumlulukları arasında bir
denge kurmalarını teşvik etmektedir,
Bireylerin hem kişisel olarak hem de toplumun bir parçası olarak gelişimlerini
destekleyen bir ortam yaratılmaktadır,
Çocukların farklı beceriler kazanmalarını sağlayacak tecrübeler edinmelerini
sağlamaktadır,
Yaşam alanları birbirine yakın bir cadde üzerinde ya da ortak kullanım
alanlarının etrafında yerleştirilmektedir,
Genellikle evler kümeler halinde bölümlendirilmiş ve her bir küme arasında daha
fazla etkileşim ve sosyalleşme hedeflenmektedir,
Arabalar için ekoköylerin girişinde ortak park yeri düzenlenmektedir,
Evler genellikle bir veya iki katlıdır.

Şekil 2. Almanya Zegg Köyü;
Almanya ’daki Zegg köyü sosyal deneyimleri ile ünlü bir ekokenttir. Zegg kadınları
toplumdaki kadın yaşantısının ruhunu araştırmaktadırlar. Bu köy aynı zamanda
toplumdaki çocuk yaşantısına da odaklanmıştır. Kardeş köyleri Tamera (Portekiz), sağlık
temasına ve barış süreçlerine odaklanmıştır.
Ekolojik Odaklı Ekoköyler
Tasarımda çevreyi daha az etkileyen ve genellikle dünyanın iyileştirilmesine önem veren
parametreler esas alınmıştır.
Peyzaj üzerinde çalışılarak, sürdürülebilir tarım analizleri yapılmış, geleceğin doğayla
uyumlu köy modelini oluşturmaya önem verilmiştir. Güneşin ve rüzgar gücünün açığa
çıkarılması, yağmurun biriktirilmesi ve kullanılması, biriktirilmiş su kapasitesi gibi
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unsurlar önem kazanmaktadır. Evlerin yerleşimi, mimarisi ve diğer ekolojik prensipler göz
önüne alınmıştır.

Şekil 3. Crystal Waters, Avustralya
Kültürel ve Ruhani Odaklı Ekoköyler
Ekoköylerin kültürel ve ruhani boyutunda ise; doğal döngüleri anlamaya çalışmak, dünya
üzerindeki tüm yaşantılara saygı göstermek ve böylelikle insanoğlunun evren ile bağını
içsel bir bilgi haline getirmek söz konusudur.
Güney yarıküredeki geleneksel ekoköylerde, genellikle merkezi bir toplantı alanı
mevcuttur. Tasarımda, yetişkinlerin gençlere nasihatlar verdiği, nesilden nesile devam
eden hikayelerin anlatıldığı, kutlamaların yapıldığı bir ağaç, bir anıt ya da bir kutlama
salonu mevcuttur. Geleneksel İskandinav köylerinde bir havuzun ya da su kuyusunun
yanında, bir kilise, bir toplantı salonu ve bir karşılama alanı bulunur.

Şekil 4. Auroville, Hindistan
Auroville, Hindistan’ın güneyinde bir topluluk köyüdür. Köyün merkezinde, her bireyin
rahatlıkla ulaşabileceği bir meditasyon salonu vardır. Köyün inşasında Vastu Sastra (Hint
mimarisi) gelenekleri, Feng Shui veya diğer benzer sistemler göz önünde
bulundurulmuştur.
TÜRKİYE ’DE EKO-KÖY YERLEŞİMLERİ
Dünyadaki ekoköy örnekleri incelendiğinde, hangi unsurlara odaklanılırsa odaklanılsın,
bir ekoköy kurmaya başlarken en önemli şey başkalarının deneyimlerinden yararlanmak
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ve mümkün olduğu kadar fazla akışkan bir süreç yaratabilmektir. Günümüzde
sürdürülebilir yaşam kurabilme süreci ile ilgili verimli bir zemin mevcuttur. Geçmişte
ekoköy kavramı mutlu bir azınlık için marjinal bir hayal olmaktayken, günümüzde ivme
kazanmış, dünya çapında çok sayıda insan tarafından benimsenmiştir. Ekoköyler ekolünü
geliştirmekte, modern ihtiyaçları ve yaşam biçimlerini kaynaştırabilecek, tüm yaşamdaki
var oluşumuzu yansıtabilecek, sürdürülebilir bir topluluk modeli yaratma çabasındadır.
Bu nedenle, ekoköyü tasarlamadan önce, hatırlanması gereken en önemli şey, bölge
coğrafyasını, doğal ve kültürel zenginliklerini, yöre potansiyelini gözeterek, projenin
önceliklerini açık ve net olarak tanımlamak gerekir.
Çalışmanın bu bölümünde, Türkiye 'deki ekoköy hareketinin de diğerlerine benzer
şekilde, alternatif bir yerleşim ve yaşam modeli yaratma çabasıyla oluşturulmuş ekoköy
örneklerine yer verilecektir.
Türkiye
'de
ilk
ekoköy
rastlamaktadır(Yücel,.2002).

kurma

girişimleri

1990'lı

yılların

ortalarına

Ülkemizde Küresel Ekoköy Ağı 'na (GEN) mensup ekoköyler arasında;
•
•
•
•
•
•

Ankara Güneş Köyü,
İzmir 'de bulunan Eko Foça,
Antalya 'da Hermez Projesi,
Çanakkale 'de İmece Evi ve Dedetepe Çiftliği
Menemen ’de İmece Köyü
Kırıkkale ’de Hocamköy sayılabilir.

Şekil 5. İmece Köyü, İzmir, Menemen
Türkiye ’de ekoköyler, ekolojik yaşam ihtiyacı doğrultusunda, alternatif bir yerleşim ve
yaşam modeli yaratma çabasıyla ortaya çıkmıştır. Genel hedef, hem bireysel gelişim hem
de ortak yaşama değer veren, planlı bir toplumun yaşayacağı, küçük ölçekli yerleşim
birimi yaratmaktır.
Menemen İmece Evi, kimyasal gübrenin, naylon poşetin, deterjanın girmediği, spor
yaparken çevrilen pedal ile elektriğin üretildiği ve depolandığı, doğaya atık bırakmayan
bir yaşam modelidir. Ekoköy olma girişimi sırasında harap taş evler imece usulü
onarılarak turizme açılmıştır. Projede ağırlıkla yerel taş ve ahşap malzemeler kullanılmış,
belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda köy dokusuna uygun bir şekilde güncel bir yorum
getirilmeye çalışılmıştır.
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Çanakkale Küçükkuyu ’da Kaz Dağları eteklerindeki Mıhlı Çayı kenarında, elektrik
enerjisi ihtiyacını güneş paneli ve küçük rüzgâr türbininden sağlayan, odun sobasıyla
ısınılan, mutfak atıklarının kompost gübreye dönüştürüldüğü, zeytinyağlı sabun, fosfatsız
veya ekolojik temizlik malzemeleri kullanılan Dedetepe Çiftliği’nde birbirinden bağımsız
kütük evlerde veya çadırlarda ekoturizm hareketliliği mevcuttur.

Şekil 6. Çanakkale Dedetepe Çiftliği
Çanakkale Bozcaada’da bulunan Aral çiftliği de, eski bir Rum bağ evine ev sahipliği
yapmaktadır.

Şekil 7. Aral Çiftliği, Bozcaada, Çanakkale
Çiftliğe aynı zamanda birkaç taş ev de eklenmiştir. Taş restoran, üç ahşap ve bir taş evde
yıl boyu ekoturizm mümkündür. Tamamen ekolojik doğa dostu tarım yöntemleri ile
zeytin, meyve ve sebzeler yetiştirilerek doğa dostu yaşam amaçlanmaktadır.

Şekil 8. Sığınak, Keşan, Edirne
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Şekil 9. Refikler Çiftliği, Fethiye

SONUÇ VE ÖNERİLER
Sürdürülebilir ekoturizm turistik ürünün farklılaştırılması, çeşitlendirilmesi ve ekoturistin
beklentilerini sağlar nitelikte konsept modeller oluşturulması ile mümkündür. Ekoturist
ve turizm hareketliliği arasındaki kuvvetli bağlar, ekoköylerin sosyal, ekolojik, kültürel ve
ruhani boyutları ile güçlendirilmelidir. Bu bağlamda Türkiye, coğrafyası, topografyası,
doğal ortamı, iklimi, yerleşik halkı, yaşam biçimleri, üretim biçimleri alışkanlıkları, yerel
çözümleri, mimari mekan kalitesi ile farklılıklar ve çeşitlilikler içeren bir ülkedir.
Ekoturistin beklentilerine cevap verecek konsept modelleri oluşturabilecek niteliktedir.
Turizm hareketliliği mekanın kalitesi ve ekoturist ile kurduğu iletişim sayesinde farklı
boyut kazanabilir. Ülkemizin turistik kaynakları işlenerek, turistik çekim öğelerine
dönüştürülmeli, çekicilikleri ortaya çıkarılarak ekoturiste sunulması gerekmektedir.
Ekoturizm, sosyal ve kültürel faaliyetleri de içine alan, geniş alanlarda birçok aktiviteyi
kapsayan bir etkinlik alanına dönüştürülmelidir.
Ekoturistlerin, bu geniş çaplı aktivitelerden yararlanabilmesi için, kültürel ve sosyal
faaliyetlere yönlendirecek yol haritalarının düzenlenmesi ön koşuldur.
•
•

•

Etnografik ve ekolojik özelliklerinin sergilendiği müze evlerin açılması teşvik
edilmelidir.
Alana girişte kabul noktaları oluşturulmalı ve ziyaretçilere farklı güzergâhları ve
yöresel özellikleri gösteren mola noktaları ve güzergâhlarını gösteren haritalar
sunulmalıdır.
Doğa turizmi için kullanılacak alanlarda, çeşme, wc, barınak, mesafe ve yön
levhalarıve dağ yürüyüşü rotaları belirlenmelidir.

Söz konusu düzenlemeler, ekoturizm hareketliliğinde yerleşimin doğal ve yapay mekan
kalitesini arttırıcı unsurlardır. Her türlü doğal zenginliğin kullanımındaki temel ilke,
koruma-kullanma dengesinin sağlanmasıdır.Koruma-kullanma dengesi içinde gelişme
gösteren eko turizm hareketlerinde sürdürülebilir gelişim hedeflenmelidir.
Belli bir sistem ve sürece göre çevreye zarar veren parçacı yaklaşımlar yerine, yaşam
birimlerine bütünsel bakan, çevreyi koruyan, doğal, kültürel ve tarihi değerleri
korumakullanma dengesinde sürdürülebilir kılan bir planlama anlayışı getirilmelidir.
Ancak, bütünsellik yaklaşım ile ekoturizmin sürdürülebilirliği sağlanabilir.
Bu anlamda ekoturistik hareketliliği arttırıcı modeller geliştirilmeli, her bölgenin
potansiyeli kendi içinde değerlendirilmeli, hizmet ettiği potansiyel mimari mekanla
bütünleştirilerek, bölge potansiyeli ile çeşitlendirilmelidir. Ekoturizmin sosyal, ekolojik ve
ruhani boyutu bölge potansiyelleri dikkate alınarak aktive edilmelidir.
Tarihi mekanın ev pansiyonculuğu şeklinde sunumu veya mimari dış mekanın turistik/
ticari hareketliliğinin arttırılması, ekoköylerin tüm doğal ve geleneksel yerleşimler ile
birlikte yaşatılması, koruma kullanım dengesi ile turistik hareketliliğe imkan tanınması
şeklinde modeller çeşitlendirilebilir, mimari mekanı da kapsayan alternatif modeller
geliştirilebilir.
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ÖZET
Arama motorları, günümüzde bireylerin seyahat planı yaparken başvurdukları en önemli
araçlardan birisi haline gelmiştir. ABD’de seyahat planı yapan bireylerin yaklaşık %64’ü
arama motorlarından faydalanmaktadır. Bu bakımdan arama motorları, turizm sektörü
için büyük bir öneme sahiptir. Arama motorları, turizm sektörünün bir kolu olan ve
yurtdışında sunulan tedavi hizmetlerinden faydalanmak amacıyla gerçekleştirilen seyahat
hareketleri olarak adlandırılan medikal turizm için de oldukça önemlidir. Dünya
genelinde arama motorları üzerinden gerçekleştirilen arama işlemlerinin yaklaşık %5’i
medikal turizmle ilgilidir. Bu bağlamda çalışmada Google arama motoru üzerinden dünya
genelinde medikal turizmle ilgili yapılmış olan aramaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç doğrultusunda Google Trends üzerinden elde edilen veriler kapsamında, 2004-2016
yılları arasında medikal turizmle ilgili yapılmış olan aramalar incelenmiştir. Elde edilen
bulgulara göre, medikal turizmle ilgili yapılan aramaların son yıllarda düşüş gösterdiği,
arama işleminin çoğunlukla Asya’da yoğunlaştığı ve aramaların genellikle Hindistan ve
Tayland’da sunulan medikal turizm hizmetlerine ilişkin yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Arama Motorları, Medikal Turizm, Google Trends
GİRİŞ
İnternet, turizm sektörüyle ilgili bilgilerin paylaşım yolunu, bireylerin tatil planı yapma
süreçlerini ve destinasyon seçim tercihlerini esas olarak yeniden şekillendirmiştir (Buhalis
ve Law, 2008). Seyahat edecekleri destinasyonları belirleme süreçlerinde çoğunlukla
internetten faydalanmaktadırlar. İnternet yardımıyla destinasyon belirleme faaliyetlerinin
büyük bir çoğunluğu da arama motorları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Spink vd.,
2002).
Büyük miktarda bilgi barındırması nedeniyle internet üzerinden arama motorları
aracılığıyla gerçekleştirilen aramalar, seyahat planı yapan bireyler arasında oldukça
yaygın bir olgu haline gelmiştir (TIA, 2005). Arama motorları, bireylerin ihtiyaç duyduğu
her türlü bilgi ve belgeye internet üzerinden erişmesini sağlayan oldukça kullanışlı bir
araçtır (Spink vd., 2002). 2013 yılında açıklanan bir rapora göre, 200.000 internet sitesinde
meydana gelen online trafiğin yaklaşık %40’ı arama motorlarında yapılan aramalar
sayesinde gerçekleşmiştir (Wong, 2013).
Arama motorları son yıllarda, seyahat planı yapan bireylerin, seyahat edecekleri
destinasyon ve konaklayacakları işletme hakkındaki ihtiyaç duydukları bilgilere erişmek
için en çok başvurdukları önemli araçlardan birisi haline gelmiştir (Xiang vd., 2008). Öyle
ki, Amerika Seyahat Endüstrisi Birliği’nin yapmış olduğu bir araştırmaya göre seyahat
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planı yapan bireylerin yaklaşık %64’ü arama motorlarını kullanmaktadır (TIA, 2005).
Arama motorları aynı zamanda otel işletmelerinin potensiyel müşterilerine ulaşmasına
yardım eden hayati bir kanal haline gelmiştir (Xiang vd., 2008). Bu bağlamda arama
motorları, günümüz gelişmiş toplumlarında turizm işletmelerinin pazarlama
faaliyetlerinde geleneksel pazarlama araçlarının yanı sıra başvurdukları önemli araçlardan
birisi olmuş ve böylece önemi her geçen gün artan bir sektör haline gelmiştir (Pan vd.,
2011). ABD’de faaliyet gösteren Destinasyon Yönetim Örgütleri’nin (DMO), resmi
olmayan verilere göre, 2008 yılında pazarlama bütçelerinin yaklaşık %10-20’sini arama
motorları üzerinden gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetleri için kullanmıştır (State
Provincial Research Network LISTSERV, 2008). Arama motorları üzerinde gerçekleştirilen
pazarlama faaliyetlerine harcanan bütçe miktarı 2014 yılında %10-25 arasında
gerçekleşmiştir (State Provincial Research Network LISTSERV, 2014).
İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak istenilen her türlü
bilgiye erişimin kolaylaşması, dünya nüfusunun giderek yaşlanması, gelişmiş ülkelerdeki
tedavi hizmetleri için uzun bekleme listelerinin bulunması ve verilen sağlık hizmetlerinin
maliyetlerinin yüksek olması; gelişmekte olan ülkelerde talep edilen hizmetin
bulunamaması gibi sebeplerle bireyler, yaşadıkları yerlerin dışında sunulan tedavi
hizmetlerini aramaktadırlar. Bu faaliyetlerin sonucunda da son yıllarda büyük bir talep
gören ve hızla gelişen bir sektör olan medikal turizm sektörü ortaya çıkmıştır (Yıldırım,
2006; Connell, 2013).
Diğer turizm sektörlerinde olduğu gibi medikal turizm sektöründe de internet, hayati bir
öneme sahiptir. Çünkü bireyler tedavi alacağı medikal turizm destinasyonunu internet
üzerinden belirleyebilmekte ve destinasyon hakkında bilgi alabilmektedir (Connell, 2011).
Bu bağlamda bu çalışmada, arama motorlarında medikal turizm kapsamında ne tür
aramalar gerçekleştirildiği ve bu aramaların hangi bölgelerde yoğunlaştığının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu sebeple çalışma, betimleyici bir özelliğe sahiptir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Son yıllarda internet, çoğu insan ihtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için başvurdukları
öncelikli bilgi kaynağı haline gelmiştir. İnternet kullanıcılarının yaklaşık %80’i online bilgi
ve hizmetleri bulmak için arama motorlarını kullanmaktadır (Cole vd., 2003). Arama
motorları bilgisayar algoritmalarına dayanan, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiye,
internet ortamında erişimini kolaylaştırmak ve istenilen bilgiye erişimi hızlandırmak
amacıyla ortaya çıkmıştır (Henzinger, 2007). Arama motorları, ihtiyaç duyulan bilgiye
ilişkin kullanılan anahtar kelimeleri temel alarak, internet sayfalarını ve taranabilir
indekslerdeki belgeleri inceleyerek bir takım sonuçlar elde edilmesine ve elde edilen
sonuçların sıralı bir şekilde görüntülenmesine olanak tanımaktadır (Xiang vd., 2009).
Bireyler arama motoru yardımıyla yapılan bilgi aramalarını iki aşamada
gerçekleştirmektedir. İlk aşama sorgu formülasyonudur. Bu aşamada kullanıcı ihtiyaç
duyduğu bilgiye erişimini sağlayacak anahtar kelimeleri (sorgu) arama motoru ara yüzüne
girmektedir. Kullanılan sorgu formülasyonunun ihtiyaç duyulan bilgiye ilişkin yeterli ve
doğru sonuçlar elde edebilmesi için, kullanıcının internet kullanımı ve arama motorlarının
nasıl çalıştığı hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır (Levene, 2006). İkinci aşama
kullanıcı değerlendirmesidir. Bu aşamada kullanıcı, arama motoru tarafından kullanılan
anahtar kelimelerle bağlantılı olarak ulaşılan ve listelenen internet siteleri arasında
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gezinmekte ve yapmış olduğu sorguya bağlı olarak en uygun sonuca ulaşmaktadır (Xiang
ve Pan, 2009).
Turizm hareketlerine katılacak olan bireylerin ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmasında
internet aramalarının büyük bir öneme sahip olmasına bağlı olarak, seyahat planı
yapılması sırasında arama motorlarının kullanılması sektörde önemi giderek artan bir
konu haline gelmiştir (Fesenmaier vd., 2010). Seyahat edecek bireyler için büyük miktarda
potansiyel bilgi barındırması sebebiyle internet, müşteri ve sektör temsilcileri (oteller,
ulaşım sektörü, çekicilikler vb.), aracı kuruluşlar (seyahat acentesi vb.), devlet kurumları
ve aynı zamanda destinasyon yönetim örgütleri gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar
arasında bilgi paylaşımının yapılabildiği önemli bir platform olmuştur (Werthner ve Klein,
1999). Turizm işletmelerine ait olan internet siteleri, arama motorları ve online booking
siteleri söz konusu bilgi paylaşımını oldukça kolaylaştırmaktadır (Xiang vd., 2008). Turizm
sektöründe özellikle arama motorları, bireylerin turistik ürün ve hizmetlere ulaşmak
amacıyla interneti kullanmalarında önemli bir unsur haline gelmiştir (TIA, 2008).
İnternet, turizm sektörünü oluşturan önemli kollardan birisi olan medikal turizm için de
oldukça hayati bir öneme sahiptir (Connell, 2011). Endüstrileşmenin hızlı gelişimi olarak
ortaya çıkan bir olgu olan medikal turizm, daha genel bir anlamda insanların tatillerini
yaptıkları sırada tıbbi hizmetler, diş bakımı ve cerrahi hizmetleri elde etmek için çoğu
zaman yurtdışına uzun mesafeli seyahat etmeleridir. Medikal turizm özellikle zengin
ülkelerdeki tedavilerin yüksek maliyetleri, uzun bekleme listeleri, uluslararası hava
ulaşımının ekonomik uygunluğu, olumlu ekonomik değişim oranları ve çoğunlukla savaş
sonrası doğmuş varlıklı neslin yaşlanması sebebiyle önemli ölçüde gelişmiştir (Connell,
2006). Gelişmiş ülkelerdeki sağlık sistemlerinde yaşanan uzun bekleme süreleri, sağlık
hizmetleri maliyetlerinin yükselmesi ve alınan hizmetlerdeki kalite problemleri gibi
sorunlar nedeniyle sağlık hizmetleri küresel bir hizmet haline gelmiş ve bunun sonucu
olarak da medikal turizm sektörü hızla büyüyen bir sektör olmuştur (Yıldırım, 2006).
Medikal turizmin ana merkezi Asya’dır. Bölge yılda yaklaşık olarak 1,3 milyon medikal
turiste ev sahipliği yapmaktadır. Asya bölgesinde bulunan Tayland, Singapur, Hindistan,
Güney Kore ve Malezya medikal turizmde dünya genelinde gözde destinasyonlardandır
(İçöz, 2009). Destinasyon ülkeler, aranan operasyonlar ve muayenelerin bir kısmını veya
tamamını sunma konusunda farklılıklar göstermektedir. Farklı coğrafi bölgeler, bazı tıbbi
hizmetler konusunda uzman olarak kabul edilmiştir. Örneğin; Doğu Avrupa
destinasyonları organ nakilleri ve üreme işlemleri konusunda tercih edilirken, Güney
Amerika destinasyonları estetik operasyonlar konusunda tanınmaktadır. Başlıca medikal
turizm destinasyonları olan Hindistan, Tayland ve diğer Asya ülkeleri, sağlığı koruma,
sağlığı geliştirici faaliyetler ve geleneksel tedavi yöntemlerini içeren daha kapsamlı
tedavileri sağlama konusunda öncülük etmektedir (Eissler, 2010).
Medikal turistlerin hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadıkları yerlerdeki verilen sağlık
hizmetleri ile ilişkili olarak almak istedikleri bilgilere internet üzerinden, hastanelerin
sitelerine, seyahat acentelerine ve bu hizmetlerden yararlanmış önceki hastalara kolayca
ulaşılabilmeleri, medikal turizm faaliyetlerine katılmalarında etkili olan önemli unsurların
başında gelmektedir (Altın vd., 2011). Öyle ki, yapılan bir araştırmada Tayland’da hizmet
veren Bumrungrad hastanesini tercih eden medikal turistlerin dörtte biri, hastane ve
destinasyon hakkında ihtiyaç duydukları bilgilere internet üzerinden ulaştıklarını ve elde
ettikleri bilgiler doğrultusunda hastaneyi tercih ettiklerini ifade etmiştir. Yapılan bir başka
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çalışmada ise medikal turistlerin %49’u tercih ettikleri destinasyonu internet üzerinden
bulduklarını ve %73’ü internet üzerinden destinasyon hakkında yeterli bilgilere
ulaşabildiklerini ifade etmiştir (Lunt ve Carrera, 2010; Connell, 2011).
Medikal turizm kapsamında arama motorları üzerinden yapılan aramalar 2003 yılı
sonrasında artış göstermiştir. 2009 yılının temmuz ayı itibariyle Google arama motoru
üzerinden “medikal turizm” terimi kullanılarak 1.100.100 adet arama işlemi yapılmıştır.
Bu sayı Eylül 2009 tarihi itibariyle 1.500.000 aramaya ve Şubat 2012 itibariyle ise 7.370.000
aramaya ulaşmıştır (Stolley ve Watson, 2012). Medikal turizme olan bu talebin gelecek
yıllarda daha da artması durumunda, arama motorları üzerinden yapılan arama
sayılarının daha da artacağını söylemek mümkündür.
YÖNTEM
Bu çalışmada dünya genelinde medikal turizm kapsamında, Google arama motoru
üzerinden gerçekleştirilen aramaların incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
Google Trends verilerinden faydalanılmıştır. Google Trends, internet üzerinden yapılan
aramalara ilişkin bilgi paylaşımının yapıldığı bir platformdur. Bu platformda kullanıcılar,
anahtar kelimeler kullanarak, anahtar kelimelere ilişkin yapılmış aramalarla ve çok aranan
terimlerle ilgili istatistiki verilere ulaşabilmektedir. Google Trends yardımıyla, dünya
genelinde 2004 yılından günümüze kadar yapılmış olan aramalara ilişkin verilere ulaşmak
mümkündür (Smith ve White, 2011).
Çalışmanın temel amacı doğrultusunda Google Trends üzerinden elde edilen verilerle
2004-2016 yılları arasında dünya genelinde medikal turizmle ilgili yapılmış aramalar
incelenmiştir. İnceleme sırasında kullanılacak olan anahtar kelimenin belirlenmesinde
ilgili yazından faydalanılmıştır. İlgili yazında sağlık için yapılan seyahatlerin nasıl
adlandırılması gerektiği konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı
araştırmacılar (Garcia-Altes, 2005) bu tür faaliyetlerin “sağlık turizmi” olarak, bazı
araştırmacılar (Connell, 2006, 2011, 2013) “medikal turizm” olarak, bazı araştırmacılar
(Matorras, 2005; Milstein ve Smith, 2006; Kangas, 2010) ise “medikal seyahat” olarak
adlandırılması gerektiğini belirtmektedir. Bu sebeple yapılan aramaların tek bir anahtar
kelimeyle incelenmesi yerine, “medikal turizm”, “medikal seyahat”, “sağlık seyahati” ve
“sağlık turizmi” olmak üzere dört anahtar kelimeyle incelenmesine karar verilmiştir.
Google Trends, dünya yapılan aramalara ilişkin istatistiki verileri yalnızca İngilizce dilini
temel alarak listelemektedir. Dolayısıyla çalışmada inceleme işlemi anahtar kelimelerin
İngilizce karşılıkları olan “medical tourism”, “medical travel”, “health travel” ve “health
tourism” terimleri yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada iki temel kısıt bulunmaktadır. Birinci kısıt, Google Trends verileri dünya
üzerindeki tüm bölgelerden yapılan aramaları kapsamamaktadır. İkinci kısıt ise Google
Trends yalnızca İngilizce dilinde yapılan aramalara ilişkin sonuçları listelemektedir. Bu
sebeple dünya genelinde medikal turizm ile ilgili farklı dillerde yapılmış olan aramalar göz
ardı edilmiştir. Her iki kısıt da medikal turizm sektörü hakkında elde edilen arama
sonuçlarının doğru ve kesin bir şekilde değerlendirilmesine engel teşkil etmektedir.
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BULGULAR
Şekil 1. Medikal Turizmle İlgili Google Trends Üzerinde Yapılmış Aramalar, 20042016

Şekil 1 medikal turizmle ilgili terimlere (medical tourism, medical travel, health travel,
health tourism) ilişkin yapılan arama sonuçlarını göstermektedir. Buna göre medikal
turizm kapsamında yapılan aramaların son yıllarda düşme eğiliminde olduğu
görülmektedir.
Şekil 2. Medikal Turizmle İlgili Google Trends Üzerinde Yapılmış Aramalara İlişkin
Bölgesel İlgi, 2004-2016

Şekil 2 medikal turizmle ilgili yapılmış aramalar ilişkin bölgesel ilgiyi göstermektedir. Bu
bağlamda, medikal turizme olan ilginin çoğunlukla Asya ülkelerinde, Singapur,
Hindistan, Malezya ve Tayland’da sonrasında ise Avustralya, Kanada ve ABD’de
yoğunlaştığı görülmektedir. Elde edilen bu sonuçların, ülkenin bulunduğu konumun
medikal turizme olan ilgiyi de yansıttığını söylemek mümkündür.
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Şekil 3. Medikal Turizmle İlgili Google Trends Üzerinde Yapılmış İlgili Aramalar,
2004-2016

Şekil 3 medikal turizm kapsamında yapılmış ilgili aramaları göstermektedir. Buna göre
bireylerin medikal turizm kapsamında genellikle Hindistan ve Tayland’daki medikal
turizm hizmetlerini, medikal turizm birliği ve medikal turizm istatistiklerine yönelik
aramalar yaptıkları görülmektedir. Yapılan bu arama sonuçlarına göre Hindistan ve
Tayland’ın bireylerin en fazla ilgi gösterdikleri medikal turizm destinasyonları olduklarını
söylemek mümkündür.
SONUÇ
Günümüzde iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişimler istenilen her türlü bilgiye ulaşımı
kolaylaştırmıştır. Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde bireyler ihtiyaç duydukları
bilgiye internet ortamında arama motorlarını kullanarak rahatlıkla erişebilmektedirler.
Bilgi yoğun bir sektör olan turizm sektöründe (Werthner ve Klein, 1999), bireyler seyahat
edecekleri destinasyonun belirlenmesi ve tercih edilecek olan ürün/hizmetlerin
belirlenmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgiye erişim konusunda internetten yardım
almaktadırlar. Bu bağlamda sunulan hizmetlerin tanıtılması ve potansiyel müşterilere
ulaşılabilmesi konusunda internet, turizm sektörü için büyük bir önem arz etmektedir.
Turizm sektörünü oluşturan önemli kollardan birisi de medikal turizm sektörüdür.
İnternet, sektörü oluşturan diğer turizm türlerinde olduğu kadar medikal turizm
sektöründe de oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnternet üzerinde yapılan
aramaların yaklaşık %5’i sağlıkla, dolayısıyla medikal turizmle ilgili olarak yapılmaktadır
(Maifredi vd., 2010).
Bu çalışmanın temel amacı medikal turizm kapsamında yapılan internet aramalarının
incelenmesidir. Bu bağlamda Google Trends üzerinden dünya genelinde medikal turizm
kapsamında 2004-2016 yılları arasında yapılan aramalar, “medical tourism”, “medical
travel”, “health travel”, “health tourism” anahtar kelimeleri kullanılarak incelenmiştir.
Yapılan çalışma sonucunda medikal turizm kapsamında yapılan aramaların son yıllarda
bir düşüş eğiliminde olduğu görülmüştür. Buna sebep olarak, bireylerin medikal turizm
hakkında yeterli bilgi birikimine ulaştıkları ve dolayısıyla yapılan aramaların düşüş
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gösterdiğini söylemek mümkündür. Ayrıca bireylerin medikal turizmle ilgili genel
terimler kullanmak yerine, gidecekleri destinasyon ve sağlık kuruluşu ya da almak istediği
hizmete yönelik belirgin terimler kullanıyor olması da söz konusu düşüşün bir göstergesi
olarak kabul edilebilir.
Medikal turizm kapsamında yapılan aramalara ilişkin bölgesel ilgi Asya’da
yoğunlaşmaktadır. Asya bölgesi medikal turizm sektörünün merkezi olarak kabul
edilmektedir (İçöz, 2009). Medikal turistler genellikle aynı dili konuştukları ya da
İngilizcenin konuşulduğu ülkelere ve kendi kültürel özelliklerine sahip ülkelere gitmeyi
tercih etmektedirler. Coğrafya medikal turist hareketliliğini etkilemektedir ve çoğu
medikal turizm hareketleri yakın mesafelerde gerçekleşmektedir (Connell, 2013). Bu
bağlamda medikal turizmle ilgili yapılmış olan aramaların Asya bölgesinde yoğunlaşması
beklenen bir durumdur. Ayrıca Asya bölgesinin dışında medikal turizmle ilgili yapılan
aramalarda gelişmiş ülkelerde yoğunlaştığı görülmüştür. Bunun sebebi olarak da gelişmiş
ülkelerdeki sağlık sistemlerinde yaşanan uzun bekleme süreleri, sağlık hizmetleri
maliyetlerinin yükselmesi ve alınan hizmetlerdeki kalite problemleri gibi sorunların
(Yıldırım, 2006), bireyleri yurtdışında sağlık hizmetleri aramaya ittiğini söylemek
mümkündür.
İlgili yazında Asya bölgesinde faaliyet gösteren Tayland, Singapur, Hindistan, Güney Kore
ve Malezya’nın medikal turizmde dünya genelinde gözde destinasyonlardan olduğu
belirtilmektedir (Eissler, 2010). Bu bağlamda medikal turizm kapsamında yapılan
aramaların çoğunlukla, yazında belirtilen şekilde, Hindistan ve Taylan’da verilen medikal
turizm hizmetleri hakkında bilgi almak amacıyla yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Bu çalışmada medikal turizm kapsamında yapılan internet aramaları Google Trends
yardımıyla incelenmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, gelecek yıllarda internet
üzerinden yapılan aramalar yine aynı şekilde Google Trends verileri üzerinden
incelenerek sonuçlar karşılaştırılabilir, bireylerin eğilimlerinde herhangi bir değişiklik
olup olmadığına bakılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, çalışanların iş ortamında maruz kaldığı nepotizm algısından
kaynaklanan etkileri iş tatmini üzerinde ölçmek ve bu ilişkide prosedürel adalet algısının
aracı rolünü belirlemektir. Nepotizmin etkisi makro seviyede geçmiş araştırmalarda
incelenmiş olmasına rağmen, iş tatmini üzerine prosedürel adalet aracılığıyla etkisi
henüz hiç bir çalışma tarafından araştırılmamıştır. Bu çalışma nepotizmin prosedürel
adalet vasıtasıyla otel çalışanlarının iş tatmini üzerine etkisini araştırarak alan yazına
önemli bir katkı sunmaktadır. KKTC’ de bulunan 3 ve 4 yıldızlı otellerde görev yapan 299
otel çalışanından anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS ve
AMOS istatistik programları yardımıyla faktör analizi, tanımlayıcı betimsel istatistik,
korelasyon ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. Araştırma bulguları, nepotizmin
prosedürel adalet ve iş tatminini negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediğini, çalışanların
prosedürel adalet algısının ise iş tatmini üzerine pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip
olduğunu göstermiştir. Bunun dışında, çalışanların nepotizm algılarının iş tatmin
seviyeleri üzerine etkisinde prosedürel adalet algısının aracı rolünün bulunduğu
belirlenmiştir. Araştırma bulgularına dayanan yönetimsel tavsiye ve önerilere sonuç
kısmında yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nepotizm, İş tatmini, Prosedürel adalet, KKTC, Turizm Endüstrisi
GİRİŞ
İşletmelerde oldukça yaygın bir davranış biçimi haline gelen nepotizm (Araslı vd., 2006:
296; Keleş vd., 2011: 9) bir bireyin becerisi, yetenekleri, eğitim düzeyi ve başarısı dikkate
alınmaksızın; bürokrat, politikacı, kamu görevlileri veya üst düzey yöneticiler ile olan
akrabalık ilişkilerine dayanarak bir işte veya işletmede istihdam edilmesi olarak
tanımlanmaktadır (Özsemerci, 2003: 20). Nepotizmin, bireylerarası ilişkiler açısından
değerlendirildiğinde subjektif karakter içerdiği bilinmekte, uygulandığında mağdurlar
yarattığı düşünülmekte ve genellikle örgütsel ilişkilere zarar veren bir durumu ifade
ettiği savunulmaktadır. Çünkü, kişilerin yeterli niteliklere sahip olmadan, sadece
akrabalık ve benzeri yakınlık ilişkileri dikkate alınarak işe alınmasının, yükseltilmesinin
veya ayrıcalıklı olarak örgütün kaynaklarından yararlandırılmasının, özellikle diğer (aile
dışı) çalışanlar arasında memnuniyetsizliğe neden olacağı düşünülmektedir (Araslı vd.,
2006: 295).
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Nepotizmin işletmenin bütününden ziyade sadece yakın arkadaşlara ve aile üyelerine
fayda sağlayan bir uygulama olduğu düşünüldüğünde; işletmelerdeki insan kaynakları
faaliyetlerinin düzenli şekilde gerçekleştirilmesini engellediği ve çalışanlar arasında
adalet algısını azalttığı ifade edilebilir Nepotizm, bir hizmet sektörü olan turizm ve
otelcilik endüstrisinde oldukça yaygın görülmektedir (Araslı vd., 2006). Turizm ve
otelcilik endüstrisinin yoğun iş gücü gerektiren karakteri nedeniyle yüksek seviyede
insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörünün dinamik yapısı nedeniyle,
nepotizmin otel işletmelerinde çalışanların iş memnuniyeti, işten ayrılma niyeti, sözlü
iletişimleri, iş arkadaşlarıyla ilişkileri gibi davranışsal sonuçları etkilediği görülmektedir
(Araslı vd., 2006).
Bu çalışmada, K.K.T.C.’de faaliyet gösteren 3 ve 4 yıldızlı otellerde, nepotizmin
çalışanların iş tatminine etkisi ve bu ilişkide prosedürel adaletin aracı rolü test
edilmektedir. Nepotizmin etkisi geçmiş araştırmalarda incelenmiş olmasına rağmen
(Abdalla vd., 1998; Boadi, 2000; Mutlu, 2000), iş tatmini üzerine prosedürel adalet
aracılığıyla etkisi henüz araştırılmamıştır. Bu bakımdan, bu çalışma nepotizmin
prosedürel adalet vasıtasıyla otel çalışanlarının iş tatmini üzerine etkisini araştırarak alan
yazına katkı sunmaktadır. Ayrıca, bu araştırmada, otelcilik endüstrisinde bulunan otel
sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar için de önemli yönetimsel uygulamalar ve tavsiyeler
sunulmaktadır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Nepotizm
Nepotizm, latince “nepot” (yeğen) sözcüğünden türetilmiştir (Abdalla vd., 1998).
Günümüzde nepotizm, aynı işletmede akrabaların istihdam edilmesi olarak
tanımlanmaktadır (Araslı vd., 2006). Gove’a (1981) göre; nepotizm “iş ortamında layık
olma yerine akrabalara bir takım ayrıcalıklar verme” şeklinde ifade edilmektedir. Geçmiş
araştırmalar göstermektedir ki; nepotizm küçük işletmelerde daha yaygın görülen bir
uygulamadır (Laker ve Williams, 2003).
Bir işletmeye iş başvurusunda bulunan adaylar akrabalık derecesi ve kan bağı
yakınlığına göre seçildiği için, nepotizm; insan kaynakları yönetiminin işe alma ve
personel seçme uygulamalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu şekilde işe alınan
çalışanların işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarına bakılmadığı için,
iş performansları istenilen düzeyde olmamaktadır. Bu durum, örgütsel adalete ve mevcut
çalışanların iş motivasyonuna zarar vermektedir (Araslı ve Tümer, 2008).
Aile üyesi olmayan çalışanların yöneticilik vasfına sahip olmayan kişilerin emrinde
çalışmak durumunda kalmaları, iş yerlerinin adil davranmadığı yönünde bir düşünce
oluşmasına yol açar. Çalışanların işletmeye karşı hissettikleri bu güven eksikliği, onların
iş tatmini, motivasyon ve iş performansı üzerine olumsuz etkiler yaratır (Büte ve
Tekarslan 2010). Ayrıca, nepotizm uygulamaları; çalışanların sadakatinin azalması,
işletme içi ilişkilerin bozulması, koordinasyonun zayıflaması, işe olan bağlılığın
azalması, işe devamsızlığın ve işgücü devir oranının artması gibi olumsuzluklara da
neden olmaktadır (Araslı vd., 2006: 304).
Örgütsel Adalet
Sosyal bilimcilere göre, adalet kavramı, bireylerin kişisel tatmini ve işletmelerin etkin bir
şekilde faaliyet gösterebilmesi için temel bir ihtiyaçtır. Örgütsel faaliyetlerde, çalışanların
değerlendirilmesinde, ödemelerde, sorunların giderilmesinde ve karar verme sürecinde
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işletmelerin adalet kavramını nasıl uyguladıkları önemli bir konudur. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde adalet kavramının işletmeler için öncelikli bir konu olması gerektiği
ifade edilebilir (Greenberg, 1990). Adalet kavramı birçok araştırmacı tarafından dağıtımcı
ve prosedürel adalet olmak üzere iki başlıkta ele alınmaktadır (McFarlin ve Sweeney,
1992; Martin ve Bennett, 1996). Prosedür adalet, kazanımlarla ilgili kararlarda kullanılan
metotlar, mekanizmalar ve süreçlere ilişkin adalet algısıdır (Folger ve Cropanzano, 1998).
Dağıtımcı adalet, işgörenin bulunmuş olduğu işletmede alması gereken ideal ödül
miktarını ifade ederken, prosedürel adalet ise bu ödüllerin ve miktarının belirlenmesinde
kullanılan yöntem, prosedür ve politikaların adil olma derecesini belirtmektedir. Diğer
bir ifadeyle, bir çalışanın almış olduğu aylık ücret dağıtımcı adalet ile ilişkiliyken, bu
ücretin belirlenmesinde izlenen metot ve prosedürlerin adil olma düzeyi, ya da
çalışanların bu yöntem ve politikalara ne derece güven duyduğu konusu tamamen
prosedürel adalet kavramı altında değerlendirilmektedir (Greenberg, 1990). Bu nedenle,
prosedürel adalet kavramı, dağıtımcı adaletin çok daha üzerinde geniş ve zengin bir
anlam taşımaktadır (Doğan, 2005: 302). Greenberg'e göre prosedür adaletinin iki bileşeni;
(a) bireylerin kendilerini etkileyen kararlara katılımı ve (b) etkileşim adaleti ya da
çalışanlara formel prosedürlerle ilgili açıklama yapılmasıdır (justification). Doğan (2005)
çalışmasında, çalışanların prosedürel adalet algıları ile iş tatminleri arasında anlamlı ve
pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, prosedürel adalet kavramı,
işletme yönetimi ve başarısı açısından son derece önem arz eden bir unsur olarak ele
alınmaktadır (Saxby vd., 2000).
İş Tatmini
İş tatmini, kişinin işine karşı göstermiş olduğu tepki olarak tanımlanmaktadır (Berry,
1997). Diğer bir ifadeyle, iş tatmini kişinin işine karşı sergilediği olumlu duygusal
reaksiyonlardır (Araslı vd., 2006). İş tatminini etkileyen çeşitli bileşenler bulunmaktadır.
Günümüze kadar, iş tatminini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik birçok çalışma
yapılmıştır (Berry, 1997; Madamba ve De Jong, 1997; Ross, 1998; Başaran, 2000; Özgen
vd., 2002; Gillen ve Chung, 2005; Robbins, 2003). İş tatminini etkileyen faktörler, Özgen
vd.’ye (2002:327) göre “bireysel” ve “işin kendisi” ile ilgili faktörler olmak üzere iki
grupta sınıflandırılabilir. “Çalışanın beklentileri, onun kişiliği, iş tecrübesi, sosyal kimliği,
hizmet süresi, eğitim düzeyi” gibi faktörler bireysel faktörlerdir. “İşin genel görünümü
ve zorluk derecesi, ücret, işletmedeki sosyal imkânların görünümü, çalışma koşulları ve
iş güvenliği, ilerleme olanağı, uygun ödüllendirme sistemi, yönetici, çalışanların
kararlara katılım derecesi” ise, iş tatminini etkileyen işin kendisi ile ilgili faktörlerdir.
Başaran’a (2000:218-220) göre ise iş tatminini etkileyen faktörler oldukça fazladır ve
gruplanırsa “işin niteliği, çalışana yapılacak ödemeler, yükselme olanakları, çalışanın
övülmesi, işletmedeki çalışma koşulları, denetimin düzeyi, iş arkadaşları, işletme
yönetiminin niteliği, işgörenin kişiliği” gibi unsurlardan oluşmaktadır.
İşletme açısından bakıldığında, bir çok yönetici, iş yerinde mutlu olan çalışanların daha
yüksek iş tatminine ve dolayısıyla iş performansına sahip oldukları görüşünü
benimsemektedirler (Araslı vd., 2006). Schmit ve Allscheid (1995) çalışmalarında, iş
tatminine sahip çalışanların daha yüksek iş performansı göstererek kendilerinden
beklenenin üzerinde iş yaptıklarını ve işletme hakkında olumsuz söz söyleme
davranışlarının azaldığını ortaya koymaktadırlar. Ayrıca, Asunakutlu ve Avcı (2010)
çalışmalarında; işgörenlerin ücret, yükselme olanakları ve yönetimden tatmin duyguları
ile nepotizm uygulamaları arasında negatif ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
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Nepotizm, prosedürel adalet ve iş tatmini ile ilgili verilen alanyazın bilgileri ışığında ve
çalışmanın amaçları doğrultusunda aşağıda gösterilen araştırma hipotezleri
belirlenmiştir.
H1. Nepotizm ile çalışanların prosedür adalet algısı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki
vardır.
H2. Nepotizm ile çalışanların iş tatmini arasında negatif ve anlamlı bir ilişki vardır.
H3. Çalışanların prosedür adalet algısı iş tatmini seviyelerini pozitif ve anlamlı bir
şekilde etkiler.
H4. Nepotizmin çalışanların iş tatmini üzerine etkisinde prosedür adalet algısının aracılık
rolü vardır.

Nepotizm

Prosedür
Adalet Algısı

İş Tatmini

Şekil. 1 Araştırma Modeli
YÖNTEM
Araştırma evrenini K.K.T.C.’de faaliyet gösteren 3 ve 4 yıldızlı konaklama işletmeleri
çalışanları oluşturmaktadır. Turizm ve Çevre Bakanlığı verilerine göre, K.K.T.C.’de
verilerin toplandığı tarihte 5 adet 4 yıldızlı ve 13 adet 3 yıldızlı otel faaliyet
göstermektedir (Turizm ve Çevre Bakanlığı, 2016). Bu bağlamda, anket sorularının
çalışanlara uygulanabilmesi için, öncelikle 17 adet 3 ve 4 yıldızlı otel yöneticisiyle telefon
aracılığıyla iletişime geçilmiş olup, 2 üç yıldızlı otel yöneticisinin çalışmaya
işletmelerinde izin vermemelerinden dolayı, veriler 15 konaklama işletmesi
çalışanlarından 2016 Nisan ayı içerisinde toplanmıştır. Katılımcılara anket soruları otel
yöneticilerinin gösterdiği otele ait bir toplantı salonunda araştırmacılar tarafından yüz
yüze dağıtılmıştır. Anket soruları dağıtılmadan önce, araştırmacılar, katılımcılardan elde
edilecek bilgilerin yalnızca bu çalışma kapsamında kullanılacağı ve kesinlikle kişisel
bilgilerinin ve vermiş oldukları yanıtların gizli tutularak hiçbir kişi ya da kurumla
paylaşılmayacağı garantisini vermiştir. 15 konaklama tesisinin önbüro ve yiyecek içecek
departmanı çalışanlarına toplam 350 adet anket dağıtılmıştır. Katılımcıların doldurduğu
anketler doğrudan araştırmacılar tarafından geri toplanmıştır. Ön hizmet çalışanları
(önbüro, servis, vb.), iş esnasında sürekli olarak müşterilerle yüz yüze iletişim halinde
oldukları için, müşteri memnuniyetini, devamlılığını ve dolayısıyla otel performansını
doğrudan etkilemektedirler. Bu nedenle, araştırmacılar çalışmada yargısal örneklem
yöntemini kullanarak bu çalışanların araştırma değişkenleri ile ilgili bilgilerine ulaşmayı
hedeflemişlerdir. Dağıtılan 350 anketten 317 tanesi geri toplanmış, bunların arasından da
18 adet hatalı veya eksik doldurulan anket elenerek araştırma kapsamında kullanılabilir
anket sayısı 299 olarak belirlenmiştir.
Araştırma ölçeği iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde,
çalışanların nepotizm, prosedürel adalet ve iş tatmini algılarına yönelik ifadeler; ikinci
bölümünde ise araştırmaya katılanların demografik ve çalıştıkları işletme ile ilgili
bilgilerini belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Araştırmada; nepotizm ile ilgili
sorular Araslı ve Tümer (2008), prosedürel adalet ile ilgili sorular Niehoff ve Moorman
(1993), iş tatmini değişkeni soruları da Babin ve Boles’in (1998) çalışmalarından
alınmıştır. Anket formunda nepotizm, prosedürel adalet ve iş tatmini değişkenlerine
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yönelik ifadeler 5’li Likert ölçeğine göre ( 1=kesinlikle katılmıyorum, 5= kesinlikle
katılıyorum) düzenlenmiştir.
Ankette kullanılan ve orijinal hali İngilizce olan sorular Türkçe’ye çevrilmiştir. Her iki
dile de hâkim, üniversitede çalışan 2 akademisyene, çevrilen sorular incelettirilmiş,
çevirilerin akıcılığı ve doğrulu test ettirilmiştir. Araştırma ölçeği, Girne’de bulunan bir 4
yıldızlı konaklama tesisinde 15 çalışan ile pilot uygulamaya tabi tutulmuş ve anket
sorularıyla ilgili herhangi bir problem tespit edilmemiştir.
Araştırmada kullanılan verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır.
Araştırma değişkenlerinin güvenirlilik analizi, Cronbach Alpha aracılığıyla; soruların
ilgili faktör altında yüklenip yüklenmediği de doğrulayıcı faktör analizi yardımıyla test
edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri betimsel istatistikler kullanılarak, çalışma
hipotezleri ise korelasyon ve basit regresyon analizi yardımıyla analiz edilmiştir (H1-H2H3). Prosedürel adalet algısının nepotizm ile iş tatmini arasındaki aracılık rolü ise
hiyerarşik regresyon analizi kullanılarak test edilmiştir (H4). Ayrıca Sobel test
kullanılarak prosedürel adalet algısının aracılık rolü kontrol edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Demografik Özellikler
Araştırmaya katılan çalışanların demografik özelliklerine ait bulgular Tablo 1’de
gösterilmektedir. Araştırmaya katılan otel çalışanlarının yaklaşık %38’i 24 ve altı yaş
aralığında olup, %40’ı 25 – 34, % 22’ye yakını ise 45 ve üzeri yaş aralığındadır.
Katılımcıların %38’i kadınlardan, %62’si ise erkeklerden oluşmaktadır. Anketi
yanıtlayanların %28’i lise ve altı eğitim derecesine sahipken, %60’ı lisans, geriye kalan
%12’si ise lisansüstü eğitim derecesine sahiptir. Katılımcıların %67’si yiyecek içecek
departmanı çalışanıyken, %33’ü önbüro departmanında görev yapmaktadır. Araştırmaya
katılanların iş deneyimlerine bakıldığında, yaklaşık %43’ünün 1 yıldan az, %39’unun 1 ile
3 yıl arası ve yaklaşık %17’sinin de 4 yıl ve üzeri iş deneyimine sahip olduğu
görülmektedir. Ayrıca, katılımcıların %20’si K.K.T.C.’de faaliyet gösteren 4 yıldızlı
otellerde çalışırken, %80’i ise 3 yıldızlı otellerde çalışmaktadır.
Tablo. 1 Demografik Özellikler
Özellikler
Yaş
24 ve altı
25-34
35-44
45-54
55 ve üzeri

Frekans

Yüzde

113
121
61
3
1

37.8
40.5
20.4
1.0
0.3

Kadın
Erkek
Deneyim
0-6 ay
6-11 ay

114
185

38.1
61.9

58
72

19.4
24.1

1-3 yıl
4 yıl ve üzeri

117
52

39.1
17.4

Özellikler
Eğitim Durumu
Lise ve altı
Lisans
Lisansüstü

Departman
Yiyecek-içecek
Önbüro
Otel Türü
4 yıldız
3 yıldız
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Frekans

Yüzde

85
178
36

28.4
59.5
12.0

200
99

66.9
33.1

61

20.4

238

79.6

Faktör Analizi
Araştırmada kullanılan ölçeğe, içerdiği değişkenler arasındaki temel boyutları tespit
etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır (Tablo 2). Araştırmada elde edilen verilerin,
faktör analizi uygulamaya uygun olup olmadığı Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi
kullanılarak değerlendirilmiştir. KMO değeri, 1’e yaklaştıkça mükemmel, 0.50nin
altında ise kabul edilemez anlamına gelmektedir. Araştırmadaki verilere ilişkin KMO
değeri 0.78, Barlett’s testi anlamlılık değeri de sig=0.000 olarak bulunmuştur. Bu iki sonuç
verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. Tablo 2’de görüldüğü gibi,
araştırma ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda, nepotizm değişkeni altında 9
soru, prosedürel adalet değişkeni altında 8 soru ve iş tatmini değişkeni altında 5 soru
yüklenmiştir. Elde edilen bu 3 faktör toplam varyansın yaklaşık % 61’ ini açıklamaktadır.
Tablo. 2 Faktör Analizi
Faktörler
α

Faktör Yükü

Nepotizm
Nepotizm1

.87

Nepotizm2

.86

Nepotizm3

.81

Nepotizm4

.61

Nepotizm5

.63

Nepotizm6

.72

Nepotizm7

.87

Nepotizm8

.86

Nepotizm9

.81

Prosedür Adalet
Prosedür Adalet1

.70

Prosedür Adalet2

.73

Prosedür Adalet3

.63

Prosedür Adalet4

.79

Prosedür Adalet5

.81

Prosedür Adalet6

.75

Prosedür Adalet7

.62

Prosedür Adalet8

.75

İş Tatmini
İş Tatmini1

.67

İş Tatmini2

.86

İş Tatmini3

.76

İş Tatmini4

.82

İş Tatmini5

.85

Özdeğer

Varyans %

6.580

29.91 .91

3.955

17.98 .88

2.852

12.96 .86

Not: KMO değeri = .78, Barletts Test = 7841.9, df = 231, p < .001. Bu üç faktörün toplam
varyansı açıklama oranı %60.85.
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Nepotizm ölçeğinin tek faktörlü yapısı faktör analizi sonucunda da doğrulanmıştır.
Nepotizm faktörünün özdeğerinin 6.580 ve varyansı açıklama oranının %29.91 olduğu
görülmektedir. Ölçeğin faktör yükleri .61 ile .87 değerleri arasında değişmektedir.
Güvenirlilik katsayısı da .91 olarak bulunmuştur. Yine, prosedürel adalet ölçeğine
yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek faktörlü yapısı doğrulanmış
olup, faktör yüklerinin .62 ‐ .81 arasında değiştiği tespit edilmiştir. İkinci faktör olan
prosedürel adaletin özdeğeri 3.955, varyansı açıklama oranı ise %17.98 olarak
bulunmuştur. Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısının .88 olduğu görülmektedir.
İş tatmini ölçeği faktör analizi sonuçları da ölçeğin tek faktörlü yapısını teyit etmiştir. İş
tatmini faktörünün özdeğeri 2.852, varyansı açıklama oranı %12.96 olarak
gösterilmektedir. Buna göre iş tatmini ölçeğinin faktör yükleri .67 - .86 arasında değişiklik
göstermiştir. Ölçeğin güvenirlilik katsayısı ise .86 olarak hesaplanmıştır (Tablo 2).
Yukarıda da belirtildiği gibi, üç faktöre ait Cronbach Alpha güvenirlilik katsayılarının
sosyal bilimlerde yaygın olarak kabul edilen sınır değer olan 0,70’in üzerinde olması,
kullanılan ölçeğin güvenilirliğine ilişkin bir kanıt sayılmaktadır (Nunnally & Bernstein,
1994).
Araştırma Değişkenlerinin Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde değişkenler arası korelasyona yer verilmektedir. Tablo 3
incelendiğinde görülmektedir ki; nepotizmin prosedürel adalet (r= -.231) ve iş tatmini ile
(r= -.143) arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca, prosedürel adalet
ile iş tatmini arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir (r=.217).
Tablo. 3 Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon
Değişkenler

Ort.

SS

1

1. Nepotizm
2. Prosedürel Adalet
3. İş Tatmini

2.38
3.43
4.15

1.03
0.94
0.78

̶
-.231**
-.143*

2

3

̶
.217**

-

Not: SS= Standart Sapma, Ort= Ortalama.
*

p < .05. ** p < .01.

Araştırma Değişkenlerinin Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla veriler regresyon analizine tabi tutulmuştur
(Tablo 4). Baron ve Kenny’ ye (1986) göre, aracılık etkisinden söz edilebilmesi için dört
şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. İlk olarak bağımsız değişken ile aracı arasında
anlamlı bir ilişki olmalıdır. Tablo 3 göstermektedir ki, nepotizm ile prosedürel adalet
algısı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (r=-.231). Buna göre, Baron ve
Kenny’nin ilk şartı gerçekleşmektedir. Ayrıca bu ilişkiye göre H1 hipotezi kabul
edilmiştir. İkinci olarak, bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında anlamlı bir
ilişki olmalıdır. Tablo 3’e bakıldığında, nepotizmin iş tatmini üzerine anlamlı ve negatif
bir etkisi olduğu görülmektedir (r= -.143). Bu nedenle, aracı etkisi için gerekli olan ikinci
önkoşul kabul edilmiştir. Baron ve Kenny’ye göre, üçüncü koşul, aracı ile bağımlı
değişken arasında anlamlı bir ilişki olmasıdır. Tablo 3 prosedürel adaletin iş tatmini
üzerine anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır (r= .217). Bu durum
üçüncü önkoşulun da gerçekleştiğini göstermektedir. Son olarak, aracı etkisinin
gerçekleşmesi için, aracı değişken ikinci adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde,
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi azalmalıdır. Tablo 4’e
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bakıldığında, Model 1’de nepotizmin iş tatmini üzerine anlamlı ve negatif bir etkisi
vardır (β= -.143). Model 2’de ise, prosedürel adalet regresyon analizine aracı olarak dâhil
edildiğinde, nepotizmin iş tatmini üzerine etkisi ortadan kalkarken (β= -.098), prosedürel
adaletin iş tatmini üzerine anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir (β=
.194).
Tablo. 4 Hiyerarşik Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken: İT
Model I
Model II
Beta
t
Beta
t
-.143** -2.494
-.098
-1.694
.194***
3.341
.021
.056
.035
6.219**
8.796***

H4.: NEP PA İT
Bağımsız Değişken: NEP
Aracı Değişken: PA
R2
ΔR2
F

Not: ***: P<.001, **: P<.01, *: P<.05. NEP= Nepotizm, PA= Prosedürel Adalet, İT= İş Tatmini.
Tablo 4’te gösterilen sonuçlara göre, nepotizmin iş tatmini üzerine anlamlı ve negatif
etkisinden dolayı (β = -.143, t = -2.494), Hipotez 2 kabul edilmiştir. Tablo 4’e göre,
araştırmanın H3 hipotezi de kabul edilmiştir, çünkü prosedürel adalet algısı ile iş tatmini
arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki görülmektedir (β = .194, t = 3.341). Son olarak, Tablo
4 göstermektedir ki, prosedürel adalet algısının nepotizm ile iş tatmini arasında tam aracı
etkisi bulunmaktadır. Ayrıca sonuçlar modelin R2 değerinin önemli bir şekilde arttığını
göstermektedir (ΔR2 = .035, p < .10). Sobel test sonucu da prosedürel adalet algısının aracı
etkisini doğrulamaktadır (2.81 p < .10). Bu nedenle araştırmanın H4 hipotezi de kabul
edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada nepotizmin prosedürel adalet ve iş tatmini üzerine ilişkisi ile prosedürel
adaletin bu ilişkide aracı etkisi incelenmiştir. Araştırma bulguları nepotizm ile
çalışanların prosedürel adalet algıları arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Alanyazında yapılmış geçmiş araştırmalarda, prosedürel adalet örgütsel
adaletin bir boyutu olarak ele alınmıştır. Araştırmanın bu sonucu alanyazında yapılmış
bazı çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Aslaner vd.’nin (2014) Eskişehir’de faaliyet
gösteren konaklama işletmeleri üzerine yaptıkları araştırmada, nepotizm ile örgütsel
adalet arasında negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Benzer şekilde,
Karacaoğlu ve Yörük’ ün (2012) bir aile işletmesi üzerine uyguladıkları çalışmalarında,
çalışanların nepotizm algısı arttıkça örgütsel adalet algılarının azaldığı görülmektedir.
Araştırma sonuçları göstermektedir ki, nepotizm uygulamaları ile otelde yeteneksiz
kişilerin işe alınması, haksız terfilerin yapılması, bazı çalışanlara taraflı davranılması
diğer otel çalışanlarının adalet algısını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, araştırma
bulgularına göre, çalışanların prosedürel adalet algısının artması iş tatminlerini
arttırırken, nepotizm uygulamalarının artması ise otel çalışanlarının iş tatminini
azaltmaktadır. Alanyazında yapılmış geçmiş araştırma bulguları da, prosedürel adaletin
iş tatmini üzerine pozitif bir etkisi olduğunu ortaya koyarken, nepotizm uygulamalarının
çalışanların iş tatmini üzerine negatif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Doğan,
2005; Büte ve Tekarslan, 2010).
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Nepotizm ile iş tatmini arasındaki ilişkide, prosedürel adaletin aracı etkisi olduğu
istatistiki analizler neticesinde kanıtlanmıştır. Otel işletmelerinde nepotizm uygulamaları
çalışanlarda işletme ve yöneticilerin adil olmadıkları algısını arttırmaktadır. Otel
çalışanlarının prosedürel adalet algısının azalması da çalışanların iş tatminlerini
azaltmaktadır. Diğer bir ifadeyle, nepotizm uygulamaları, otel çalışanlarının prosedürel
adalet algısını azaltarak iş tatmini üzerinde negatif bir etki oluşturmaktadır.
Bu çalışmada, K.K.T.C.’de faaliyet gösteren 3 ve 4 yıldızlı otellerde, nepotizmin
çalışanların iş tatminine etkisi ve bu ilişkide prosedürel adaletin aracı rolü test edilmiştir.
Nepotizmin iş tatmini üzerine prosedürel adalet aracılığıyla etkisi henüz hiç bir çalışma
tarafından araştırılmamıştır. Bu bakımdan, bu çalışma nepotizmin prosedürel adalet
vasıtasıyla otel çalışanlarının iş tatmini üzerine etkisini araştırarak alan yazına önemli bir
katkı sunmaktadır. Ayrıca, bu araştırmada, otelcilik endüstrisinde bulunan otel sahipleri,
yöneticiler ve çalışanlar için de önemli yönetimsel uygulamalar ve tavsiyeler
sunulmaktadır.
Ayrıca, araştırma sonuçlarından yola çıkarak otel yöneticilerine aşağıda ifade edilen
öneri ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Çalışma bulguları göstermektedir ki, otel
işletmelerinde nepotizm uygulamaları, çalışanların adalet algısını azaltmakta ve bu
durum da iş tatminini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle otel yöneticileri,
işletmelerinde insan kaynakları yönetim stratejilerini hayata geçirmeli, işe alma, personel
seçme aşamalarında tanıdık, aile yakını gibi unsurlara değil, işin niteliğine uygun
yeterlilikteki çalışanları işe almaya özen göstermelidir. Otel işletmelerinde nepotizm
uygulamaları, çalışanların prosedürel adalet algısını olumsuz yönde etkilediği için, otel
yöneticileri işletme çalışanlarının gelişimi, performans değerlendirmesi ve çalışanlarla
ilişkilerde nepotizmin etkisini azaltmak amacıyla tüm çalışanlara karşı adil bir insan
kaynakları yönetim sistemi kurarak işletmede yerleşik bir adalet algısı oluşturmalıdır.
Ayıca otel yöneticileri, çalışanların adalet algılarını arttırmadıkça, iş tatminlerini
arttırmayacaklarını bilerek çalışanları aile yakını tanıdık ve diğerleri olarak
ayırmamalıdır.
Bu çalışma K.K.T.C.’de faaliyet gösteren 3 ve 4 yıldızlı konaklama işletmeleri çalışanlarını
kapsamaktadır. İleriki araştırmaların daha geniş örneklem çerçevesinde uygulanması
anlamlı olabilir. Nepotizmden yararlanan ve yararlanmayan çalışanların işe alınma ve
işten çıkarılma süreçleriyle birlikte eğitim, kariyer imkânları ve ödüllendirmeden ne
derece yararlandırıldıkları karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Bu çalışmada prosedürel
adaletin nepotizm ve iş tatmini ilişkisi üzerine aracı etkisi incelenmiştir. İleriki
araştırmalarda, prosedürel adaletin nepotizm ile örgütsel bağlılık ve iş performansı gibi
diğer değişkenler arasındaki ilişkide aracı rolü incelenebilir.
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ÖZET
Günümüzde işletmelerin küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yoğun rekabetle baş
edebilmeleri, işletmelerin hayati varlıklarını devam ettirebilmeleri ve başarılı
olabilmelerindeki en önemli etkenlerden biri olan insan kaynağı özellikle hizmet
sektöründe daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu noktada hizmet sektöründeki işletmelerin
nitelikli personeli istihdam etmesi ve bu personelin sonraki yıllarda da işletmede
kalmaya devam etmesi işletmelerin yoğun rekabetle baş edip başarılı olması açısından
önemlidir.
İşverenlerin işgörenlerine karşı vaad ettikleri unsurları yerine getirmedikleri taktirde
oluşabilecek psikolojik sözleşme ihlali işgörenler üzerinde tükenmişlik gibi olumsuz
davranışları ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle bu araştırmanın temel amacı; Tekirdağ
ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerindeki iş görenlerde psikolojik sözleşme
ihlalinin tükenmişliğe etkisinin olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın amacını
gerçekleştirmek için, Tekirdağ İlinde faaliyet yiyecek içecek işletmeleri çalışanlarına
anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda Tekirdağ’daki yiyecek içecek işletmelerinde
çalışan işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algısı ile tükenmişlik seviyeleri orta
düzeyde bulunmuş olup, yapılan korelasyon analizi işgörenlerin psikolojik sözleşme
ihlal algısı ile tükenmişlik düzeyi arasında pozitif yönlü ve orta derecede anlamlı bir
ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Sözleşme, Psikolojik Sözleşme İhlali, Tükenmişlik,
Yiyecek- İçecek İşletmeleri.
GİRİŞ
Günümüz iş dünyasında işletmelerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve
içerisinde bulundukları endüstride rekabet edebilmeleri için birlikte çalıştıkları işgörenler
ve bu işgörenlerin nitelikleri işletme açısından büyük önem arz etmektedir. Yoğun
rekabet ortamında işletmeyi destekleyecek, işine kendi işi gibi sahip çıkacak işgörenler
işletme tarafından desteklenerek kurum içinde kalmaları sağlanmalıdır. Bu durumda
öncelikle göz önüne alınması gereken hususlardan biri, işgören ve işletme arasında yazılı
veya sözlü olarak ifade edilmese de taraflarca bilinen ve desteklenmesi, korunması
gereken psikolojik sözleşme durumudur.
Psikolojik sözleşme kavramı, işgörenin yöneticileri ya da işverenleri arasında ifade
edilmemiş karşılıklı beklentiler olarak ifade edilebilmektedir. Örneğin, yönetici
işgörenden mesai saatlerine uymasını, örgüte bağlılık göstermesini, kendisini işine
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adamasını beklerken aynı doğrultuda işgören de yönetimden sağlıklı çalışma koşulları
oluşturulması, adaletli davranılması ve hak edildiğinde ödüllendirilmesi gibi durumları
beklemektedir.
Örgüt veya işgören taraflarından birinin psikolojik sözleşmenin gereklerini yerine
getirmemesi psikolojik sözleşme ihlalinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Psikolojik
sözleşme ihlalinin esasen yazılı bir sözleşme olmaması sebebiyle, bazı araştırmacılar
tarafından ihlalin söz konusu olmadığı düşülmektedir. Ancak karşılıklı beklentiler olması
nedeniyle yaşanılan bu durumun işgörenin tutum ve davranışları üzerinde oldukça
önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Psikolojik sözleşme ihlali durumunda işgörenlerde yönetime veya örgüte karşı bir
güvensizlik söz konusu olacaktır. Bu güvensizliğin boyutu arttıkça işgörenin örgütsel
bağlılığı azalacak, motivasyonu düşecek, işine karşı tatminsizlik duygusu hissetmeye
başlayacaktır Conway, Briner, 2005:69-70). İşgörendeki bu duygu durum değişimi
tükenmişlik sendromunun ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.
Tükenmişlik duygusu içerisinde olan işgörende, kuruma ilgisizlik, işe geç gelme ya da
gelmemek, iş arkadaşları ile çatışma, hizmet verdiği bireylere karşı duyarsızlık, işi
bırakma eğilimi, tatminsizlik gibi davranışlar görülmektedir. Bu durumda işgörenin
işletmesini destekleyen faaliyetlerden uzak durarak ve işini ihmal edip duyarsızlık
göstermesine neden olacaktır (Maslach, 1976:16).
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME
Psikolojik sözleşme kavramı resmi olarak ilk defa 1960 yılında Chris Argyris tarafından
kullanılmıştır. Psikolojik sözleşmenin, işletme ve işgören arasındaki ilişkinin yazılı
olmayan şekli olarak tanımlanabilmesi mümkündür (Schein, 1965: 11; Suazo, 2003:3;
Taştan Boz, Kışlalı, 2015: 184). Literatür taraması incelendiğinde özellikle Rousseau’un
psikolojik sözleşme kavramını geliştirdiği ve daha sonraki çalışmalarda da Rousseau’nun
görüşlerini benimseyen çalışmaların gerçekleştirildiği görülmektedir (Rousseau ve
Tijoriwala, 1998). Rousseau ve Schalk’ın, psikolojik sözleşmeyi, “istihdamda işveren ve
çalışan arasındaki karşılıklı yükümlülüklere ilişkin bireylerin inanç sistemleri” olarak
değerlendirdikleri görülmektedir (Taştan Boz, Kışlalı, 2015: 184). Başka bir tanıma göre
ise, psikolojik sözleşme, işgörenlerin işletmelerine sağlayacakları katkılardan dolayı
işletmeleri tarafından vaadi verilen ödüllerdir (Turnley ve Feldman, 2000:25-26).
Psikolojik sözleşmeyle ilgili yapılan tanımlara bakıldığında bazı ortak özelliklerin olduğu
anlaşılmaktadır. Psikolojik sözleşmenin inançlardan oluştuğu, hem açık hem de gizli
vaadleri beraberinde barındırdığı, çalışan ve işveren olmak üzere iki taraf arasında
devam eden bir değişim olduğu ve subjektif olduğu sonucu çıkarılabilmektedir (Conway,
Briner, 2005: 22; Taştan Boz, Kışlalı, 2015: 184):
Psikolojik sözleşmenin bu özellikleri yanında işgörenler açısından bakıldığında olumlu
bir psikolojik sözleşme için bir takım koşullar bulunmalıdır. Bunlar kısaca, işin özelliği,
ekonomik ödüllerin sağlanması, kariyer gelişimine olanak tanınması, başarılı bir şekilde
işin gerçekleştirilebilmesi için kişisel desteğin mümkün olması, işbirliği temeline
dayandırılan çalışma ortamının varlığı ve çalışanın özel hayatına gösterilen saygıdır
(Arslan, Ulaş, 2004). Psikolojik sözleşmelerde hem çalışanın hem de işletmenin karşılıklı
bir şekilde birbirlerine verdikleri vaadleri yerine getirmeleri ulaşılmak istenen amaç,
tarafın kendine duyduğu saygı, güven kazanmak (Özler, Ünver, 2012: 328), imajın
bozulmaması ve elde edilecek katkılar gibi nedenlerle önemli olarak görülmektedir
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(Rousseau, 1995:24-25). Bu koşulların sağlanabilmesi halinde çalışanların daha verimli bir
şekilde çalışabileceği düşülmektedir. Fakat bu koşullarda yaşanabilecek bir eksiklik ise,
psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesine sebep olabilecektir (Pate, Malone, 2000).
Psikolojik sözleşmenin gerçekleşebilmesi için gereken faktörlerden bir veya daha
fazlasının yerine getirilememesi psikolojik sözleşme ihlaline sebep olmaktadır (Morrison,
Robinson, 1997: 230). Psikolojik sözleşme ihlali en basit şekilde işletme veya işgörenlerin
verilen sözleri yerine getirmemesi halinde oluşan durum olarak tanımlanabilmektedir
(Taştan Boz, Kışlalı, 2015:191). Psikolojik sözleşme ihlali konusunda en yaygın tanımın
Morrison ve Robinson ’a ait olduğu görülmektedir (Üçok, Torun, 2014: 234). Bu tanıma
göre, algılanan psikolojik sözleşme ihlali; “işgörenin, çalıştığı kuruma yapmış olduğu
katkılarla karşılaştırdığında, kurumun bir ya da daha fazla vaadi eksik yaptığı yada hiç
yapmadığı düşüncesine kapılması” olarak belirtilebilir (Morrison ve Robinson, 1997:228).
Psikolojik sözleşme ihlali hem çalışanlara hem de işletmeye ciddi zararlar
verebilmektedir. İşe bağlılıkta, örgüte bağlılıkta ve örgütsel vatandaşlıkta azalma, işten
ayrılma niyetinde artış, tükenmişlik düzeyinde artış psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi
halinde oluşabilecek durumlar olarak belirtilebilir (Conway, Briner, 2005:69-70).
Maslach ve Leiter (1997:124) “Çalışma Hayatı Alanları ve Tükenmişlik” adında
oluşturdukları modelde işletmenin beklentileri ile işi yapan kişilerin beklentilerinin
benzer olmasının çok önemli olduğunu belirtilmektedirler. Yani işletmenin
beklentileriyle çalışanın beklentileri arasındaki fark ne kadar büyükse birey ve iş arasında
o kadar uyumsuzluk olduğu ve bunun da tükenmişliğe sebep olacağı vurgulanmaktadır.
Çalışanların işletmelerine daha bağlı ve daha verimli bir şekilde çalışmalarının iş ve
çalışan arasındaki uyuma bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle çalışan ve iş
uyumunun olmasının işletmeye bağlı, iş tatmini ve performansı yüksek bireyleri
meydana getirdiği söylenebilir (Maslach vd., 2001:413-415).
TÜKENMİŞLİK
1974 yılında klinik psikolog Herbert Freudenberger tarafından ortaya atılan tükenmişlik
kavramının sözlük anlamı “enerji, güç ya da kaynaklara aşırı gereksinim duyulması
sonucunda yaşanan başarısızlık, yıpranma ve bitkinlik” olarak ele alınmış ve kişinin aşırı
çalışma sonucunda tükenmişlik hissine kapıldığını ve işinin gereklerini yerine getiremez
hale geldiğini açıklamıştır. Ayrıca Freudenberg tükenmişliği mesleki bir tehlike olarak
nitelendirmiştir (Freudenberger, 1974, 159).
Tükenmişliğin kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmış tanımı Maslach
Tükenmişlik Ölçeğini geliştiren Christina Maslach tarafından yapılmıştır. Maslach
tükenmişliği “işinin gereği olarak yoğun isteklere maruz kalan ve sürekli diğer insanlarla
yüz yüze çalışmak durumunda olan bireylerde görülen fiziksel yorgunluk, umutsuzluk
ve çaresizlik duygularının, bireyin yaptığı işe, yaşamına ve diğer bireylere karşı olumsuz
olarak yansıması ile oluşan bir sendrom” olarak tanımlamıştır (Maslach ve Jackson, 1981:
99).
Sturgess ve Poulsen (1983:47), tükenmişliği “hizmet sektöründe çalışan bireylerde,
işlerinin bir sonucu olarak deneyimledikleri ilerleyici bir idealizm, enerji ve amaç kaybı
”olarak tanımlamıştır. Rogers (1988:787) ise “aşırı seviyede adanmışlık hastalığı” olarak
tanımlamaktadır.
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Ayrıca Maslach tükenmişliğin belirtilerini, enerji kaybı, motivasyon eksikliği ve diğer
insanlara karşı olumsuz davranışlarda bulunarak, bireyin kendisini geri çekmesi olarak
ifade etmektedir (Maslach, 1976:16).
Freudenberger (1974) tükenmişliği yalnızca duygusal tükenmişlik boyutu ile ele alırken,
Maslach ve Jackson (1981) duygusal tükenmenin yanında duyarsızlaşma ve kişisel
başarıda düşme hissini de ele alarak üç alt boyutta incelemişlerdir.
Duygusal tükenme; boyutunda bireyde duygusal olarak yıpranmışlık hissi, yorgunluk ve
enerji eksikliği gözlenmektedir. Bu boyut alan yazında tükenmişliğin en kritik ve
etkileyici boyutu olarak görülmektedir. Duygusal tükenme, tükenmişliğin içsel boyutu
olarak ele alınmaktadır. Duygusal tükenmişliği yaşayan birey hizmet verdiği kişilere,
eskisi kadar ilgili ve sorumlu davranmadığını düşünmektedir. Gerginlik ve
engellenmişlik duygularıyla yüklü olan birey için ertesi gün yeniden işe gitme
zorunluluğu büyük bir endişe kaynağıdır (Arı ve Bal, 2008: 133).
Duyarsızlaşma boyutunda, bireyin hizmet verdiği insanlara karşı, onların birer birey
olduklarını dikkate almaksızın takınmış olduğu olumsuz, gayri ciddi tavır ve duyguları
tanımlamaktadır. Kişilere nesnel olarak eğilimi yansıtır. Çalışan, müşterinin hayatında
gereğinden fazla yer tuttuğunu düşünmektedir (Balcıoğlu ve diğ., 2008:100). Bu
durumun kişinin (affekt izolasyonu) duygularını düşüncelerinden ayırarak, stresten
kaçınmaya çalışması sebebiyle geliştiği düşünülür (Dabak ve diğ., 2007:68).
Kişisel başarı boyutu, kişinin kendini işinde yeterli ve başarılı hissetmesi olarak
tanımlanabilir. Diğer iki alt boyutun aksine bu boyut düzeyinin düşük olması
tükenmişlik seviyesinin yüksek olduğunu göstermektedir (Maslach ve Jackson, 1981:101).
Diğer bir ifadeyle, sorunun başarı ile üstesinden gelememe ve kendini yetersiz görme
olarak ifade edilmektedir. Kişinin yaptığı işe karşı motivasyonu düşmüştür, kontrol
eksikliği ve çaresizlik hissetmektedir (Kutlu, 2004:21). Dolayısıyla, kişi yaptığı işte veya
hizmet verdiği bireylerle ilişkilerinde genel bir yetersizlik ve başarısızlık hissetmeye
başlamıştır (Cordes ve Dougherty, 1993:623).
Bireyler tükenmişlik ifadesiyle, duygusal bağlamda tükenmekten bahsetmektedirler.
Tükenmişlik hissiyatına sahip olanlar kendilerini, yeni bir güne başlamak için gerekli
enerjiden yoksun hissetmektedirler. Bu bireylerin, duygusal kaynakları tamamen
tükenmiştir ve enerjilerini tekrar kazanacak güçleri yoktur. Tükenmişliğin bireyler
arasındaki ilişki boyutunu ifade eden duyarsızlaşmada, birey işlerine ve işlerindeki
bireylere karşı uzak ve mesafeli bir tutum sergiler, işinden soğuduğunu hissettirir ve
işindeki ilişkilerini azalttığı görülür (Maslach ve Leither, 1997:18).
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı yiyecek içecek işletmelerinde çalışan iş görenlerin sahip
olduğu psikolojik sözleşme ihlal algısı ile tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve
psikolojik sözleşme ihlal algısının tükenmişlik üzerine etkisini ortaya koymaktır. Alan
yazın incelendiğinde psikolojik sözleşme ihlal algısının tükenmişlik üzerine etkisi ile ilgili
yazında çok fazla çalışmanın olmadığı ve yiyecek içecek işletmeleri üzerinde ise bu
konuda neredeyse hiç çalışma olmadığı görülmüştür. Bu noktada çalışma önemli
görülerek, gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmüştür.
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Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Literatür kısmında tanımlanan değişkenlerin ilişkisini incelemeye yönelik olarak bir
araştırma modeli ve hipotezler oluşturulmuştur. Modelde, Psikolojik Sözleşme İhlali
Algısı bağımsız değişkeni, Tükenmişlik ise bağımlı değişkeni temsil etmektedir.
H1: İşgörenlerin Psikolojik sözleşme ihlali algılarının tükenmişlik düzeyleri üzerinde
anlamlı bir etkisi vardır.
H1a: İşgörenlerin Psikolojik sözleşme ihlali algılarının duygusal tükenme üzerinde
anlamlı bir etkisi vardır.
H1b: İşgörenlerin Psikolojik sözleşme ihlali algılarının duyarsızlaşma düzeyleri üzerinde
anlamlı bir etkisi vardır.
H1c: İşgörenlerin Psikolojik sözleşme ihlali algılarının kişisel başarı düzeyleri üzerinde
anlamlı bir etkisi vardır.
Kurulan hipotezlere yönelik model şu şekildedir:

Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak daha önce geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış
ölçeklerden ve demografik sorulardan oluşturulmuş bir anket formu kullanılmıştır.
Anket iki bölümden oluşmaktadır; Anketin ilk bölümünde katılımcıların psikolojik
sözleşme ihlali algısını ve tükenmişlik düzeylerini belirlemeye yönelik ifadeler yer
alırken, ikinci bölümde; katılımcıların, cinsiyet, yaş, medeni durum ve işletmedeki
hizmet süresini öğrenmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Veriler 15 Nisan-1 Haziran
2016 tarihleri arasında toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde sosyal bilimlerde kullanılan istatistiksek paket programları
kullanılmıştır. Sonuçlar % 95 güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde çift yönlü
olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algısı,
tükenmişlik düzeyleri ve tanımlayıcı bilgileri frekans, yüzde dağılımı, aritmetik ortalama
değerleri temel alınarak yorumlanmıştır. Aynı zamanda araştırmada psikolojik sözleşme
ihlali algısı ve tükenmişlik arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon ve
regresyon analizleri yapılmıştır. Bununla birlikte araştırmada kullanılan ölçeklerin
güvenilirlikleri Cronbach’s Alpha değerleri ile hesaplanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Tekirdağ’da faaliyet gösteren turizm işletme ve belediye belgeli
yiyecek-içecek işletmelerindeki iş görenler oluşturmaktadır. Ancak zaman, maliyet ve
araştırmacının diğer olanakları gibi kısıtlı nedenlerden dolayı kolayda örneklem yoluna
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gidilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre Tekirdağ ilinde 2015 yılı
itibariyle yiyecek içecek hizmetleri alanında 6118 kişi çalışmaktadır (S.G.K. 2015). Bu
nedenle araştırma evrenini 6118 iş gören oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü % 95
güven düzeyinde, % 5 hata payı ve maksimum varyans (p=0,5, q=0,5) durumunda
aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (İslamoğlu, Alnıaçık 2014: 199).
n= N.t². p. q / d²(N-1)+ t² p q
Bu durumda örneklem büyüklüğü; 362 kişi olarak belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan işgörenlere yönelik demografik verilere göre, katılımcıları %72,7’si
erkek, %53,3’ü bekar, %36.5’i 4-7 yıl hizmet yılına sahip, %50,3’ü lise mezunu, %40,6’sı
26-35 yaş arasındadır.
Psikolojik Sözleşme İhlali Algısı Ölçeği
Araştırmada işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algılarını ölçmek için Robinson ve
Morrison (2000) tarafından geliştirilen ve dokuz ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır.
Dokuz ifadeden oluşan ölçekteki tüm maddeler tek bir boyut altında toplanmıştır.
Ölçekteki ifadeler; “Sözleşmede üzerime düşen görevleri yapmış olmama rağmen
işverenim verdiği sözlerin çoğunu yerine getirmedi”, İşletmem tarafından ihanete
uğramış hissediyorum”, İşletmeme karşı büyük bir öfke hissediyorum”, İşletme ile
aramızda olan sözleşmenin ihlal edildiğini düşünüyorum” şeklindedir. Ölçekteki bu
ifadeler, katılımcıların cevaplandırabilmeleri için 5’li likert (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 5Kesinlikle Katılıyorum) tipi şeklinde derecelendirilmiştir.
Örgütsel Tükenmişlik Ölçeği
Araştırmada işgörenlerin tükenmişlik düzeylerini ölçmek için Maslach ve Jackson (1981)
tarafından geliştirilen Maslach Tükemişlik Envanteri (Maslach Burnout Inventory-MBI)
kullanılmıştır. Ölçek toplamdan yirmi iki ifadeden ve üç boyuttan oluşmaktadır. Bu
boyutlar Duygusal Tükenmişlik (9 ifade), Duyarsızlaşma (5 ifade) ve Kişisel Başarı (8
ifade) boyutlarıdır. Ölçekteki ifadelerden bazıları şu şekildedir: “İşimden soğuduğumu
hissediyorum”, “Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum”, “Birçok şeyi yapabilecek
güçteyim”, “İşimin beni zamanla katılaştırmasından korkuyorum”, “İşimin beni
tükettiğini hissediyorum”, “İşimde çok fazla çalıştığımı hissediyorum”. Ölçekte bulunan
her bir ifade “1-Hiçbir zaman, 2-Çok nadir, 3-Bazen, 4-Çoğu zaman ve 5-Her zaman”
şeklinde derecelendirilmiştir. Bu doğrultuda duygusal tükenme ve duyarsızlaşma
boyutunun yüksek, kişisel başarı boyutunun ise düşük çıkması tükenmişliği
göstermektedir.
Tablo 2. Ölçeklerin Güvenirlilik Düzeyleri
Ölçekler ve Boyutları
Duygusal Tükenmişlik
Duyarsızlaşma
Kişisel Başarı
Tükenmişlik (Genel)
Psikolojik Sözleşme İhlali

Madde Sayıları
9
5
8
22
9

Cronbach Alpha Değeri
0,81
0,72
0,77
0,83
0,79

Tükenmişlik ölçeğinin Cronbach alfa değeri “0,83”, psikolojik sözleşme ihlali ölçeğinin
ise “0,79”dur. Tükenmişlik ölçeğinin alt boyutlarının Cronbach alfa değerleri sırasıyla;
duygusal tükenmişlik boyutu için “0,81”, duyarsızlaşma boyutu için “0,72” ve kişisel
başarı boyutu için “0,77”dir.
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Genel olarak sosyal bilimlerdeki araştırmalarda Cronbach alfa (α) katsayısı ile ilgili şu
değerlendirmeler yapılır ( İslamoğlu ve Alnıaçık 2014: 283):
•
•
•
•

≤ α < 0.40 ise ölçek güvenilir değildir.
0.40 ≤ α < 0.60 ise ölçek güvenilirliği düşüktür.
0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
0.80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.

Bu bilgiler ışığında araştırmada kullanılan ölçeklerin ve alt boyutlarının güvenirlilik
düzeyinin yeterli olduğu söylenebilir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Tablo 3’teki bilgiler incelendiğinde, araştırma kapsamında ele alınan işgörenlerin
tükenmişlik düzeyine verdiklere cevaplara ilişkin hesaplanan ortalama değer 3,08 olarak
bulunmuştur. Tükenmişliğin alt boyutlarına bakıldığında, duyarsızlaşma alt boyutunda
hesaplanan ortalama değer; 3,14, duygusal tükenme alt boyutunda 3,10 ve kişisel başarı
alt boyutunda ise 2,56’dır. Tüm bu ortalamalara bakıldığında işgörenlerin tükenmişlik
düzeylerinin ortalama düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Tekirdağ’daki yiyecek içecek işletmelerinde çalışan işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal
algı düzeylerine ilişkin hesaplanan ortalama değer 3,29’dur. Bu değer işgörenlerin
psikolojik sözleşme ihlali algı düzeylerinin orta düzeyde ya da başka bir değişle
kararsızlık düzeyinde olduğu söylenebilir.
Tablo 3. İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ve Psikolojik Sözleşme İhlali Algısına
Yönelik Betimleyici İstatistikler
DEĞİŞKENLER
Tükenmişlik
Duyarsızlaşma
Duygusal Tükenme
Kişisel Başarı
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı

ORTALAMA
3,08
3,14
3,10
2,56
3.29

STANDART SAPMA
1,04
1,10
0,98
1,21
0,97

Çalışmada, işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algısı ile tükenmişlik düzeyleri
arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizi (Pearson Korelasyon Katsayısı) sonuçları
Tablo 4'te gösterilmiştir. Korelasyon katsayılarına bakıldığında psikolojik sözleşme ihlal
algısıyla tükenmişlik arasında, orta düzeyde ve pozitif yönlü (r=,518; p< .001) bir ilişki
bulunmuştur. Bu sonuca dayalı olarak araştırmada belirtilen H1 hipotezi kabul
edilmiştir. Bu değer yiyecek içecek işletmelerinde çalışan işgörenlerin psikolojik sözleşme
ihlal algısının artmasıyla birlikte tükenmişlik düzeyinin (orta kuvvette) artacağını
göstermektedir. Tükenmişliğin alt boyutları ile psikolojik sözleşme ihlal algısını
arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde, duyarsızlaşma alt boyutuyla psikolojik
sözleşme ihlal algısı arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü (r=497; p< .001) bir ilişki
tespit edilmiştir. Duygusal tükenme alt boyutuyla psikolojik sözleşme ihlal algısı
arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü (r=481; p< .001) bir ilişki tespit edilirken; kişisel
başarı ile arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilmemiştir. Başka bir değişle
işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algısı arttıkça, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme
düzeyleri orta düzeyde artacaktır. Bu bulgular sonucunda H1a ve H1b kabul edilirken,
H1c reddedilmiştir.
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Tablo 4. Katılımcıların Tükenmişlik ve Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı Puanları
Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
1
1.Tükenmişlik

2

3

4

5

1

2.Duyarsızlaşma

,544**

3.Duygusal Tükenme

,589

,381

1

4.Kişisel Başarı

,617**

,312**

,244**

1

5. Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı

,518**

,497**

,481**

-,338

1

**

1

** p< .001 değerinde anlamlı.
Psikolojik sözleşme ihlali algısı ile tükenmişlik arasındaki ilişkiye ait basit doğrusal
regresyon analizinin gösterildiği Tablo 5’e göre, değişkenler arasındaki doğrusal
regresyon modelinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F=49,317; p< .001). İşgörenlerin
tükenmişlik düzeylerinde psikolojik sözleşme ihlal algılarını %38 düzeyinde (R2=.38)
etkilidir. Kalan %62’lik kısım ise araştırmaya dahil edilmeyen diğer değişkenlere bağlı
olabilmektedir.
Tablo 5. Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkiye Ait Basit
Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
B

Std.Hata

3,309

,217

35,782 .000

Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı ,298

,182

,549 15,278 .000

Sabit

** p< .001; R= .54; R2 = .38;

Beta

t

p

F

Anova Anlamlılık

49.317

,000**

Bağımlı Değişken: Tükenmişlik.

Bu sonuca göre regresyon modeli şu şekildedir:
Tükenmişlik=3,309 + 0,298 x Psikolojik Sözleşme İhlal Algısı
Bu modele göre psikolojik sözleşme ihlal algısındaki bir birimlik artış, işgörenlerin
tükenmişlik düzeylerini 0,298 oranında etkiler.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algılarının tükenmişlik düzeyleri
üzerine bir etkisinin olup olmadığının belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda
Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerindeki işgörenlerin psikolojik
sözleşme ihlal algıları ve tükenmişlik düzeyleri incelenmiştir.
Değişkenler arasında Pearson korelasyon katsayısı incelendiğinde işgörenlerin psikolojik
sözleşme ihlal algısı ile tükenmişlik düzeyleri arasında pozitif yönlü ve orta kuvvette bir
ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişki yiyecek içecek işletmelerinde çalışan işgörenlerde
psikolojik sözleşme ihlali algısının oluştuğunu ve bu durumunda tükenmişliğin
artmasına neden olduğunu göstermektedir. Günümüz iş dünyasında psikolojik sözleşme
ihlali algısının tarafların herhangi birinde oluşması örgütsel bağlılığında olumsuz
etkilenmesine neden olarak güvensiz ve huzursuz bir iş ortamı oluşmasına zemin
hazırlayacaktır. Tükenmişliğin alt boyutları ile psikolojik sözleşme ihlal algısı arasındaki
ilişkinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan Korelasyon analizi sonuçlarına göre;
psikolojik sözleşme ihlal algısı ile tükenmişliğin duyarsızlaşma ve duygusal tükenme alt
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boyutları arasında anlamlı ve orta derecede ilişkiler bulunurken, kişisel başarı alt boyutu
arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.
Psikolojik sözleşme ihlal algısı ve tükenmişlik arasındaki ilişkiye ait basit doğrusal
regresyon analizi sonucuna göre değişkenler arasındaki doğrusal regresyon modelinin
anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Hesaplanan R2=0.38 değeri, modelin açıklanma oranının
diğer bir ifade ile tükenmişlik üzerindeki değişimlerin %38’inin psikolojik sözleşme ihlal
algısı tarafından açıklandığını ortaya koymuştur. Doğrusal regresyon analizine göre;
psikolojik sözleşme ihlal algısındaki bir birimlik artışın mesleki tükenmişlik üzerinde bir
artış sağladığı belirlenmiştir. Tüm bu sonuçların doğrultusunda, araştırmanın temel
hipotezi olan “İşgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algılarının tükenmişlik düzeyleri
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir.
Psikolojik sözleşme ihlali algısı işgörenlerin zihinsel olarak oluşturdukları bir algı
durumunu ifade etmektedir. Psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesi ya da başka bir
ifadeyle, psikolojik sözleşmedeki vaatlerin işgören veya işletme tarafından karşılıklı
olarak işveren tarafından yerine getirilmemesi, işgörenler üzerinde duygusal olarak
yıpranmışlık hissi, yorgunluk ve enerji eksikliğine ya da işgörenlerin yaptıkları işe ve
müşterilerine karşı duyarsızlaşmalarına neden olmaktadır. Bu durumda işletmeye ve
işgörene karşılıklı olarak zarar verebilecektir. İşgörenin hizmet verdiği bireylere karşı
duyarsızlaşması doğrudan ve dolaylı olarak müşteri kaybına neden olabilecektir. Öte
yandan bu durum işgörenin işten ayrılma niyetine sebep olurken işletmenin işgören
devir hızını yükseltecek ve yeni personel alımı için de maliyet oluşturabilecektir.
Yiyecek içecek işletmelerinde çalışan işgörenlerin algıladıkları psikolojik sözleşme ihlal
algı düzeyinin orta düzeyde olması işletme yöneticilerinin bu düzeyi düşürmeye yönelik
bir takım çalışmalar yapması ve örgüt ile işgören arasında yapıcı ilişkilerin kurulması
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda işletme yöneticileri belirli dönemlerde
işgörenlerinin psikolojik sözleşme düzeylerini ölçmeli, bu düzeyi azaltabilecek, vaatlerin
yerine getirilmesi, ekonomik ödüllerin verilmesi, personel güçlendirme, kariyer gelişimi,
örgütsel adalet vb. faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Bu konuda yapılabilecek en iyi
çalışmalardan bir tanesi de psikolojik sözleşmenin hem işgören hem de işletme arasında
mümkün olan en üst seviyede algılanmasını sağlamak olacaktır. Bunun uygulanabilmesi
işletmelerde çalışma huzurunun ve veriminin artmasını sağlayarak, hem işgörenlere hem
de işletmeye fayda sağlayabilecektir. Bu nedenle öncelikle yöneticilere psikolojik
sözleşmenin işletmeler açısından önemi ve bu düzeyi azaltabilecek faaliyetler hakkında
bilgi verilmedir.
Bu çalışma sadece Tekirdağ ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerini
kapsamaktadır. Bundan sonra yapılacak çalışmalar farklı illerde veya bölgelerde ve
seyahat acenteleri gibi diğer turizm işletmelerinde yapılabilir. Bununla birlikte
işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlali algılarının farklı değişkenler üzerindeki etkisi de
incelenebilir.
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ÖZET
Türkiye ekonomisini oluşturan, dış ticaret açığının kapanmasına katkı sağlayan en önemli
sektörlerden bir tanesi turizmdir. Fiyat da, turizm talebini etkileyen önemli unsurlardan
bir tanesidir. Çünkü fiyat artışları gerek iç turizmi gerekse dış turizmi olumsuz
etkileyebilmektedir. Bu nedenle bu çalışma, Türkiye’de enflasyon düzeyinin turizm
gelirleri üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik yapılmıştır. Çalışmada 2005-2015 yılları
arasındaki veriler incelenmiştir. Bu veriler aylık seriler olarak alınmıştır. Turizm gelirlerine
ait aylık veriler ve TÜFE’ye ait aylık veriler TUİK ve Merkez Bankası’ndan elde edilmiştir.
Bu veriler ekonometrik bir analiz programı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın amacına
uygun olarak; öncelikle arttırılmış Dickey-Fuller testi uygulanmıştır. Bu test ile serilerin
durağan olmadığı anlaşılmış ve birinci farkları alınarak durağanlaştırılmıştır. Sırasıyla,
Johansen eş bütünleşme testi, Vektör hata düzeltme modeli ve Vald testi yapılmıştır.
Çalışmanın sonucunda, enflasyon ile turizm gelirleri arasında uzun dönemli bir ilişki
mevcut iken, kısa dönemde ise değişkenler arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır.
Johansen eş bütünleşme testi sonucunda ise enflasyonun turizm gelirlerini negatif olarak
etkilediği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Turizm Gelirleri, Enflasyon, Eş Bütünleşme, VECM
GİRİŞ
Turizm sektörü, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, dünya ekonomisinde hızla gelişen
sektörlerden biri olarak yerini almıştır. Bölgesel veya ulusal kalkınmada etkin rol oynayan
turizm, ülkelerde kalkınma için bir araç olarak görülmüştür. Turizm sektörü, gerek
ödemeler dengesine olan katkısı gerekse ulusal ekonomik gelişmelere katkısı açısından
önemli bir faktördür (Çımat ve Bahar, 2003: 2).
Turizm gelirleri döviz kaynağı açısından önemli bir konumda yer almaktadır. Ödemeler
bilançosunda ihracattan sonra gelen en önemli sektördür. Turizm sektörü aynı zamanda
birçok iş kollarından oluşan sektörlerle bağlantılıdır. Dünyadaki üç önemli temel hizmet
sektörünün içerisinde yer alan turizm, 21. Yüzyıla damgasını vuran bir sektör haline
gelmiştir. Turizm aynı zamanda istihdam açısından da ikinci sırada yer alan bir sektördür
(Kızılgöl ve Erbaykal, 2008: 352’dan aktaran Samırkaş ve Samırkaş, 2014: 64)
Turizm gelirleri milli gelirde yer almaktadır ve milli ekonomide çarpan etkisi
yaratmaktadır. Bu çarpan etkisi de bir çok sektörü (52) destekleyerek ekonomide olumlu
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etkiler yaratmaktadır (Sengupta ve Espana 1994:41-51’den aktaran Çetintaş ve Bektaş,
2008: 37).
Turizm gelirleri uluslararası gelir dağılımına da katkı yaparak gelişmiş, gelişmekte ve az
gelişmiş ülkeler arasında yakınsamaya sebep olmaktadır. Turizm böylece uluslararası ve
ulusal ekonomik farklılıkların azaltılmasına katkıda bulunur (Proença ve Soukiazi,
2008’den aktaran Bahar ve Bozkurt, 2010: 255).
Turizm gelirlerini birçok faktör etkileyebilmektedir. Bu faktörlerden bir tanesi de
enflasyondur. Enflasyon basit bir tanımla fiyatlardaki artıştır denebilir. Gelişmekte olan
ülkelerin en önemli sorunlarından biri, hızlı gelişme ile birlikte yükselen enflasyondur. Bu
ülkeler bir yandan hızlı kalkınma ve büyüme için çabalarken bir yandan da enflasyon
oranlarını düşük tutabilme gayreti içindedirler (İçöz, 1991: 19). Genel olarak turizm için
enflasyon oranı; çok sayıdaki değişkenlerin azalan ve artan fiyatlarının bir sonucudur
(Delisle ve Venne, 2005: 63).
Enflasyon ve turizm ilişkisi iki şekilde düşünülebilir. Bunlarda ilki enflasyonun turizm
gelirlerine olan etkisi iken bir diğeri de turizm gelirlerinin enflasyon üzerindeki etkisidir.
Turizm sektörü fiyat artışlarının yaygın olduğu dönemlerde enflasyondan önemli ölçüde
etkilenmektedir. Bu durum, gerçekte fiyatların ve maliyetlerin sürekli artışı ile belirlenen
enflasyonun bir sonucu olarak turizm sektörüne yansır. Enflasyonist ortamda artan
fiyatları turizm talebinin satın alma gücü üzerinde olumsuz etki yaparak reel gelirlerde bir
düşme meydana getirir. Enflasyonist ortamda fiyat istikrarsızlığı, dış turizm açısından da
güvensiz bir ortamın yaratılmasına yol açar (İçöz, 1991:21).
Enflasyonun turizm sektörü üzerinde olası etkilerini İçöz ve Kozak (2002: 225)
•

•
•
•

Enflasyonla birlikte bölge insanlarının ekonomik alım gücü azalacak ve gelirlerde
de azalma olacaktır. Dış turizmde ise ülke milli parasının aşırı değerlenmesi de
dış turizmde bir gelir kaybı yaşatacaktır,
Enflasyonla birlikte maliyet enflasyonu da meydana gelecek ve girdi
maliyetlerinin artmasıyla sektör olumsuz etkilenecektir,
Turizm sektöründe bazı ürünler ithal edildiği için fiyatlardan sektör yine
etkilenecektir,
Enflasyon talebi azaltacak ve böylece yatırım yapan girişimciler olumsuz
etkilenecektir,

Türkiye’nin turizm gelişimine bakıldığında, bu gelişimin 1980’li yıllardan sonra olduğu
görülür. Kuşkusuz bu yükseliş, 1982 yılında çıkan 2634 sayılı “Turizm Teşvik Kanunu” ile
gerçekleşmiştir. Bu kanunun sektöre sağlanan yatırım teşvik ve desteklerde önemli bir yeri
vardır (Turan Koyuncu, 2015: 960).
Yapılan bu çalışmada Türkiye’nin 2005 ve 2015 yılları arasındaki turizm gelirleri rakamları
ve tüketici fiyat endeksleri aylık olarak analize alınmıştır. 2005-2015 yılları arasındaki yıllık
oranlar aşağıdaki şekilde verilmiştir.
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Şekil 1. 2005-2015 Yılları Arasındaki Turizm Gelirleri ve Tüketici Fiyat Endeksi
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Kaynak: TUİK verileri ve Merkez Bankası verilerinden elde edilmiştir. (Erişim Tarihi:
11.05.2016).
Şekil 1’de yer alan verilerin ilişkisi uygulama bölümünde analiz edilmiştir. Konu ile ilgili
yapılan çalışmalar aşağıda ele alınmış ve yapılan bu çalışma ile mukayese edilmiştir.
KONU İLE İLGİLİ LİTERATÜR
Yapılan bu çalışmanın amacına uygun olarak daha önce yapılmış olan çalışma sayısı
oldukça azdır. Literatür kapsamında, sınırlı sayıdaki bu çalışmalarla birlikte turizm
gelirini etkileyen çeşitli değişkenlerle yapılmış çalışmalar da ele alınmıştır. Konu ile ilgili
benzer çalışmaların özetleri aşağıda yer almaktadır.
İçöz (1991), enflasyonun turizm sektörüne etkisini ortaya koymaya yönelik bir çalışma
yapmıştır. Çalışmanın sonucunda turizm sektöründe fiyat hareketlerinin diğer
sektörlerden daha dikkat çekici artışlar yaşadığı görüşüne ulaşılmıştır.
Aktaş (2005), turizm gelirini etkileyen değişkenler için en uygun regresyon denkleminin
belirlenmesine yönelik çalışma yapmıştır. Çalışmada, birim kök testi, Johansen
Eşbütünleşme testi ve White farklı varyanslılık testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda
turizm geliri etkileyen en önemli değişkenlerin turist sayısı ve seyahat acentesi olduğu
belirtilmiştir.
Turizm gelirleri ile büyüme arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için birçok çalışma
yapılmıştır. Bahar ve Çımat (2010), turizm ve ekonomik büyüme ilişkisini dinamik panel
veri analiz yöntemi ile ortaya koymuştur. Veri seti 1990-2006 yıllarını kapsamaktadır.
Çalışmanın sonucunda gelişmekte olan ülkeler bakımından turizm ve ekonomik büyüme
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çetintaş ve Bektaş (2008),
1964-2006 yılları arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiyi ARDL yöntemi ile analiz etmiştir.
Araştırmanın sonucunda iki değişken arasında uzun dönemli ilişki olduğu görüşmüştür.
Yine bu konu ile ilgili olarak Çoban ve Özcan (2013) yapmış oldukları çalışmalarında 19632010 dönemlerine ilişki turizm geliri ve ekonomik büyüme ilişkisi kısa ve uzun dönemli
olarak eş bütünleşme testi ve nedensellik yöntemi ile analiz edilmiştir. Kısa dönemde
herhangi bir ilişki bulunamazken, uzun dönemde turizmin ekonomik büyümenin önemli
bir nedenidir sonucuna varılmıştır. Gökovalı (2010) da, Türkiye’de turizmin ekonomik
büyümeye katkısını incelemiş ve 1985-2005 periyodunu ele almıştır. GSMH’ye turizmin
katkısını en küçük kareler yöntemi ile incelemiştir.
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Erkan vd (2003), turizm gelirlerinin belirleyicilerini araştırmış ve 2005-2012 dönemine
ilişkin aylık veri setlerini kullanarak VAR analizi ve Ganger nedensellik analizi
uygulamıştır. Araştırmanın sonucunda Türkiye’de turizm gelirleri ile turist sayıları
arasında çift taraflı nedensellik ilişkisi elde edilirken turizm gelirleri üzerinde reel döviz
kurunun herhangi bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Dinçer vd. (2015), yapmış oldukları çalışmalarında reel efektif döviz kuru oynaklığının
turizm sektörü üzerine etkisini ortaya koymuşlardır. Çalışmada 2002 ve 2004 yılı verileri
ile analiz yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre reel efektif döviz kuru ve turizm gelirleri
arasında uzun dönemde herhangi bir ilişki bulunamamış ve aynı zamanda Granger analizi
sonucunda da nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Şen ve Şit (2015), reel döviz kurunun
turizm geliri üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir çalışma yapmıştır. Çalışmada
kullanılan veri seti 2000-2012 yılları arasındaki aylık zaman serilerini kapsamaktadır.
Çalışma sonucunda hem reel döviz kurunun turizm gelirlerini etkilediği, hem de turizm
gelirlerinin reel döviz kurunu etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Kara vd. (2012), turizm gelirlerinin çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilişkisini
incelemiştir. 1992-2011 yıllarını kapsaya bu çalışmada büyümenin turizm gelirlerine tek
yönlü, turizm gelirlerinin cari işlemler dengesine çift yönlü ve döviz kurunun ise turizm
gelirlerine tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucu elde edilmiştir.
Coppin (1993), turizm odaklı bir ekonomide enflasyon belirleyicilerini tespit etmek üzere
yapmış olduğu çalışmasında Barbados’u (1980’li yıllar) ele almıştır. Zaman serileri üç aylık
olarak alınmıştır. Çalışmanın soncunda gerçek turizm aktivitelerinin enflasyonun önemli
bir belirleyicisi olduğu tespit edilmiştir.
Wu ve Li (2012) çalışmalarında, Çin’de yer alan Hainan adasında turizm endüstrisindeki
büyüme ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yapılan eş bütünleşme analizi
sonucunda uzun dönemde turizm ile enflasyon arasında bir ilişki olduğu görülmüştür.
Granger analizi sonucunda adadaki turizm endüstrisinin enflasyonu tek yönlü olarak
etkilediği tespit edilmiştir.
Jalil vd. (2013), Pakistanda turizm ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir.
Yapılan çalışma 1972-2011 yılları arasındaki serileri kapsamaktadır. Çalışmanın
sonucunda uluslararası turizmin ekonomik büyümeyi önemli derecede etkilediği tespit
edilmiştir.
Tang (2011), çalışmasında Malezya’daki turist varışları, enflasyon, işsizlik ve suç oranları
arasındaki ilişkileri incelemiştir. Çalışmanın sonucuna göre uzun dönemde turist varışları,
enflasyon ve işsizliğin Malezya’da suç oranlarını arttırdığı, kısa dönemde ise işsizlik suç
oranı ve turist varışlarının karşılıklı olarak etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Eeckels vd. (2012), Yunanistan’da ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir (1976-2004). Var analizi sonucunda, turizm gelirlerinin döngüsel
bileşenlerinin GSYH’nin döngüsel bileşenlerini önemli derecede etkilediği tespit
edilmiştir.
Chatziantoniou vd. (2013), çalışmalarında turizm gelirleri, petrol fiyatları ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuç olarak petrol fiyatlarının turizm geliri ve
ekonomik büyümeyi eş zamanlı olarak etkilediği tespit edilmiştir.
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ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE VERİ SETİ
Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de enflasyon ile turizm gelirleri arasındaki ilişkinin
ekonometrik açıdan ortaya konmasıdır. Çalışmada Türkiye'deki enflasyon ile turizm
gelirleri arasındaki ilişkiler kısa ve uzun dönemli olarak incelenmiştir. Bu ilişkinin tahmin
edilmesinde, 2005-2015 yıllarına ait aylık zaman serileri kullanılmıştır. Değişkenlere ait
veriler Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Elektronik
Veri Dağıtım Sistemi istatistiklerinden yararlanılarak derlenmiştir. Uygulama yapılan
veriler, turizm gelirleri ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişkenlerine ait zaman serisi
verilerinden oluşmaktadır. Değişkenlere ait verilerin olduğu gibi analize alınması
yorumlama hatalarına yol açacağı için çalışmaya konu olan veriler hareketli ortalamalar
yöntemi ile mevsimsel dalgalanmalardan arındırılmıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada ilk olarak konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında
ekonometrik paket program aracılığıyla Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi
istatistiklerinden elde edilen tüketici fiyat endeksi verileri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı
istatistiklerinden elde edilen Turizm gelirleri verileri analize alınmıştır. Enflasyon oranı ve
turizm geliri arasındaki ilişkinin tahmininde her değişkenin zaman serisi özelliğini
incelemek için öncelik olarak serilerin durağan olup olmadığı saptanmıştır. Zaman
serilerinde verilerin durağan olması gerekmektedir. Durağan olmayan zaman serilerinde
sahte regresyon problemleri ortaya çıkmaktadır ve elde edilen sonuçlar gerçeği
yansıtmamaktadır. Çalışmada durağanlık seviyesini ölçmek için Arttırılmış Dickey-Fuller
(ADF) birim kök testi kullanılmıştır. Daha sonra bu serilerin arasında uzun dönemli ilişki
olup olmadığını tespit etmek için Johansen eşbütünleşme test tekniği kullanılmıştır.
"Johansen eşbütünleşme testine geçmeden önce değişkenlerin gecikme uzunluklarının
incelenmesi gerekmektedir. Literatürde gecikme uzunluğunu belirlemede çok sayıda
kıstas kullanılmaktadır. Bunlar arasında, Akaike bilgi kriteri (Akaike Information
Criterion: AIC), Schwarz bilgi kriteri (Schwarz Information Criterion: SC), Hannan-Quinn
bilgi kriteri (Hannan-Quinn Information Criterion: HQ) ve Son Tahmin Hatası kriteri
(Final Prediction Error: FPE) en sık kullanılanlar arasında yer almaktadır” (Enders, 1995,
301'den aktaran Çetinkaya ve Türk, 2014: 52). Değişkenler arasında eş bütünleşmenin
olması seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Son olarak
değişkenler arasında eş bütünleşme denklemi çıkmasından dolayı vektör hata düzeltme
modeli (VECM) uygulanarak değişkenler arasında kısa dönemli ilişki analiz edilmiştir.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Çalışmada Türkiye'deki enflasyon ile turizm gelirleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek için
öncelikle arttırılmış Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulanarak, değişkenlerin zaman
içerisinde durağan olup olmadığı test edilmiştir. Birim kök testi uygulanırken düzey
seviyede aşağıdaki hipotezler sınanmıştır;
H 0 : TÜFE / Turizm Gelirleri Serileri birim köke sahiptir
H 1 : TÜFE / Turizm Gelirleri Serileri birim köke sahip değildir
Serilerin düzey seviyelerinde durağan olup olmadıklarına ait sonuçlar Tablo 1'de
gösterilmiştir.
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Tablo 1. ADF Düzey Seviyesinde Birim Kök Testi
Sabitli & Trendli
Değişken: TÜFE

Kritik Değerler

Olasılık

Test İstatistiği

-0.810495

%1 Düzeyi

-4.036310

%5 Düzeyi

-3.447699

%10 Düzeyi

-3.148946

Sabitli & Trendli
Değişken: TG

Olasılık

Test İstatistiği

Kritik Değerler

0.9611

-1.592100

%1 Düzeyi

-4.045236

%5 Düzeyi

-3.451959

%10 Düzeyi

-3.151440

0.7899

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, TÜFE ve Turizm Gelirleri değişkenleri düzey
seviyelerinde her iki değişkenin test istatistiğinin değerinin mutlak değeri tüm kritik
değerlerin mutlak değerinden küçüktür. Bu nedenle serilerin birim kök içerdiğine dair
kurulan H 0 hipotezi kabul edilmiştir. Yani; her iki değişken düzey seviyelerinde durağan
değildir.
Bu sonuçlar neticesinde her iki seriyi durağanlaştırmak amacıyla öncelikle serilerin birinci
farkları alınmış ve birim kök testi tekrar uygulanmıştır. Farkı alına seriler ile ilgili
hipotezler aşağıdaki gibidir.
H 0 : TÜFE / Turizm Gelirleri Serileri birinci farkında birim köke sahiptir
H 1 : TÜFE / Turizm Gelirleri Serileri birinci farkında birim köke sahip değildir
Tablo 2. ADF Birinci Farkında Birim Kök Testi
Sabitli & Trendli
Değişken: TÜFE

Olasılık

Test İstatistiği
%1 Düzeyi

Kritik Değerler

-10.60399
-4.036983

%5 Düzeyi

-3.448021

%10 Düzeyi

-3.149135

Sabitli & Trendli
Değişken: TG
Kritik Değerler

0.0000

Olasılık

Test İstatistiği
%1 Düzeyi

-3.719002

0.0252

-4.045236

%5 Düzeyi
%10 Düzeyi

-3.451959
-3.151440

TÜFE ve Turizm Gelirleri değişkenleri birinci fark seviyesinde her iki değişkenin test
istatistiğinin değerinin mutlak değeri tüm kritik değerlerin mutlak değerinden büyüktür.
Bu nedenle serilerin birim kök içerdiğine dair kurulan H 0 hipotezi reddedilmiştir. Yani;
her iki değişken birinci farkında durağandır.
Değişkenlere ait serilerin birinci farklarıyla aynı dereceden durağan olmasından dolayı,
Johansen eş-bütünleşme testi yapılmıştır. Bu test aracılığıyla, değişkenler arasında uzun
dönemli ilişki olup olmadığı sınanmıştır. Johansen eş bütünleşme testini yapmadan önce
uygun gecikme uzunlukları tespit edilmiştir. Bu analize ilişkin veriler Tablo 3'te yer
almaktadır.
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Tablo 3. Gecikme Uzunlukları
Lag LogL
LR
FPE
AIC
0
-1344.375 NA
76583769
23.82965
1
-903.5857
858.1742
33628.62
16.09886
2
-898.2135
10.26898*
32824.71*
16.07458*
3
-896.1037
3.958127
33948.32
16.10803
4
-892.2688
7.059041
34059.83
16.11095
5
-888.9298
6.027841
34480.00
16.12265
6
-887.9856
1.671136
36425.68
16.17674
7
-883.2611
8.194863
36001.31
16.16391
8
-878.9216
7.373181
35837.62
16.15791
* Bilgi kriterleri tarafından seçilen gecikme uzunluğu

SC
23.87792
16.24368*
16.31594
16.44594
16.54540
16.65365
16.80428
16.88800
16.97853

HQ
23.84924
16.15763*
16.17252
16.24515
16.28725
16.33812
16.43139
16.45774
16.49091

Bilgi kriterlerine göre uygun gecikme uzunluğu “2” olarak tespit edilmiştir. "2" gecikme
uzunluğu için yapılan Johansen Eş bütünleşme testi sonuçları tablo 4'te yer almaktadır.
Tablo 4. Johansen Eş Bütünleşme Testi Sonucu
İz Testi

Maks.
Testi

Özdeğer

21.12294
1.777503

19.34543
1.777503

Kritik Değer
%5 (İz)
%5
(Maks.)
15.49471
14.26460
3.841466
3.841466

Eş Bütünleşme
Edilmesi
r=0, r ≥ 1
r=1, r ≥ 2

Hipotezinin

Test

Red
Kabul

İz testi ve maksimum özdeğer testi istatistiklerinin sonuçları incelendiğinde hem iz değer
hem de maksimum öz değer istatistiğinin kritik değerden büyük olduğu görülmektedir.
Bu sonuçlar doğrultusunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. Johansen-Juselius Eş bütünleşme testi sonuçlarına göre oluşturulan normalize
edilmiş denklem Tablo 5'te gösterilmiştir.
Tablo 5. Normalize Edilen Değişkenler Arası İlişki
TG

TÜFE

1,000000

-4.764129

Elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde Türkiye'deki turizm gelirlerini enflasyon negatif
olarak etkilemektedir. Enflasyondaki 1 birimlik artış turizm gelirlerini %4.76 oranında
azaltmaktadır.
Değişkenler arasında kısa dönemli ilişkileri tespit etmek için vektör hata düzeltme modeli
(VECM) test edilmiştir. Bu hata düzeltme modellerine ilişkin sonuçlar Tablo 6'da yer
almaktadır.
Tablo 6. Vektör Hata Düzeltme (VECM) Sonuçları
TG
TÜFE
HDT
-0.287137 [-3.621705]***
0.001476 [2.704832]
TG -1
0.094623 [0.985376]
-0.002051[-3.102362]***
TG -2
-0.140097 [-1.450263]
-0.000912 [-1.371452]
TÜFE -1
0.339477 [0.024984]
-0.011018 [-0.117776]
TÜFE -2
15.39306 [1.171026]
-0.043025 [-0.475387]
Sabit
-12.29799 [-0.451759]
1.321265 [7.049306]***
* %10 anlamlılık, ** %5 anlamlılık, *** %1 anlamlılık
[ ] t istatistiklerini ifade etmektedir.

Vektör hata düzeltme modeli sonuçlarına göre; hata düzeltme terimi turizm gelirleri
değişkeninde negatif bir sonuç bulunmuştur. Hata düzeltme teriminin negatif olması ve
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istatistiki olarak anlamlı çıkması durumunda değişkenler arasında uzun dönemli bir
ilişkinin varlığını gösterir. Bu sonuç doğrultusunda turizm gelirlerinde meydana gelen
hataların %28,7 oranında düzeltildiği görülmektedir. Yorumu ise, çalışmada ele alınan
seriler aylık olduğu için, bir ayda hataların %28,7 oranında düzeltildiği şeklinde olabilir.
Turizm gelirlerine yönelik yapılan VECM sonuçlarına göre hata düzeltme terimi
katsayısının istatistiki açıdan anlamlı olmadığı görülmüştür. Enflasyona yönelik yapılan
VECM sonuçlarına göre turizm gelirlerinin 1 gecikmeli değerinden negatif yönde
etkilendiği tespit edilmiştir. Modelin tahmininden sonra mümkün olan Wald testleri
yapılarak katsayıların anlamlılığı ortaya konmuştur.
Tablo 7. Wald Testi Sonuçları
TÜFE

Ki-Kare
1.373871

Serbestlik Derecesi
2

Olasılık
0.5031

* Bağımlı değişken Turizm Gelirleri

Wald testi sonuçlarına göre, kısa dönemde turizm gelirleri ile enflasyon arasında bir ilişki
yoktur. Wald testi sonuçları, Tablo 6'da verilmiş olan VECM sonuçlarını doğrular
niteliktedir.
SONUÇ
Enflasyon ve turizm gelirleri çift yönlü olarak birbirini etkileyebilecek değişkenlerdir.
Fiyat, turizm talebini etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla fiyatlarda
yaşanabilecek değişiklik turist varışlarını ve beraberinde turizm gelirlerini etkileyecektir.
Turizm gelirlerini etkileyen dinamikleri belirlemeye yönelik birçok çalışma yapılmıştır.
Genellikle yapılan çalışmalarda sonuçların hipotezleri doğruladığı görülmüştür.
Yapılan bu çalışmada, Türkiye’deki 2005-2015 yılları arasındaki aylık veriler kullanılarak
enflasyon ve turizm geliri ilişkisi ortaya konulmuştur. Enflasyon değişkeni olarak TÜFE
kullanılmıştır. Seriler mevsimsel özellik gösterdiği için hareketli ortalama yöntemiyle
mevsimsel arındırma işlemi yapılmıştır. Seriler birim kök testine tabi tutulmuş ve birinci
farklarında durağanlaştığı tespit edilmiştir. Seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi ortaya
koymak adına Johansen eş bütünleşme testi yapılmıştır. Seriler arasında uzun dönemli
ilişki çıkması sonucundan dolayı VECM testi yapılmış ve kısa dönemli ilişkileri ortaya
koymak adına da Wald testi gerçekleştirilmiştir.
Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki; enflasyon ve turizm gelirleri arasında uzun
dönemli bir ilişki mevcuttur. Kısa dönemde ise iki değişken arasında herhangi bir ilişkinin
olmadığı tespit edilmiştir. Enflasyon turizm gelirlerini negatif olarak etkilemektedir.
Enflasyondaki 1 birimlik artış turizm gelirlerini %4.76 oranında azaltmaktadır. Bu da
ülkede enflasyon oranı arttıkça turizm gelirlerinin azaldığı şeklinde yorumlanabilir.
Fiyatlardaki artış turizm talebini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve dolayısıyla turizm
gelirlerini düşürebilmektedir. Yapılan bu çalışmanın sonuçlarının Wu ve Li (2012) ile
benzerlik gösterdiği ve eş bütünleşme testi sonucunda uzun dönemde ilişki tespit edildiği
görülmüştür.
Bundan sonraki çalışmalarda turizm gelirlerini etkileyen makroekonomik değişken
serilerinin etkileri analiz edilerek literatüre katkıda bulunulabilir.
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ÖZET
Bu araştırma Balıkesir Üniversitesine bağlı Sındırgı Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin
rekreasyon faaliyetlerine katılımını engelleyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Araştırma verileri 330 öğrenci üzerinde yüz yüze anket yöntemi ile elde
edilmiştir. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin
rekreasyon faaliyetlerine katılım sıklığının, bu faaliyetlere katılma isteğinin çok altında
kaldığı tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları, rekreasyonel faaliyetlere katılımın
önündeki engellerin cinsiyete, aile gelir düzeyine ve bölümlere göre değiştiğini
göstermektedir. Ayrıca araştırmada rekreasyon faaliyetlerine katılımı engelleyen en
önemli faktörlerin önem sırasına göre ekonomik, organizasyonel, rekreasyon alanlarının
durumu, içsel ve fizyolojik kaynaklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonunda
ise ilgili çevrelere yönelik öneriler de sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Rekreasyon, Rekreasyon Engelleri, Sındırgı Meslek Yüksek
Okulu.
GİRİŞ
Sanayi devrimi ile birlikte artan teknolojik gelişmeler neticesinde kişilerin çalışma saatleri
azalırken serbest zamanları çoğalmış ve böylelikle bu serbest zamanı değerlendirecek
etkinlikler kapsamında rekreasyon faaliyetleri önem kazanmıştır. Ayrıca sanayileşme ve
kentlerin aşırı kalabalıklaşması, bireyleri bedensel ve ruhsal açıdan daha yorgun
düşürmektedir. Böylece dinlenme ve eğlenme faaliyetlerine duyulan ihtiyaç, rekreasyon
faaliyetlerinin önemini daha da arttırmış bulunmaktadır. Bu durum üniversitelerde
öğrenim gören öğrencilerinin için de geçerlidir. Diğer taraftan üniversite öğrencilerinin
rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanması, onların sosyalleşmesi ve sağlıklı bir birey
olabilmeleri açısından da önem taşımaktadır. Üniversite yıllarında kazanılan rekreaktif
faaliyetlere katılma alışkanlığı ilerleyen yıllarda da devam etmekte ve bu durum sağlıklı
bir toplumun oluşturulmasında önemli bir işlev görmektedir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
20. yüzyılda çalışma süresinin kısalması ve insanların ücretli izin haklarına kavuşmaları,
boş zamanlarını da artırmış bulunmaktadır. Albayrak’a (2013) göre bu durum boş zaman
değerlendirme etkinliği olan rekreasyon faaliyetlerine ayrılan süreyi de arttırmıştır. Diğer
taraftan rekreasyon faaliyetlerine katılım ihtiyacı, bu faaliyetlerin bireylere ve topluma
sağladığı faydalarla ilgilidir. Kişisel yönden; fiziksel ve ruh sağlığının kazandırılması,
bireyi sosyalleştirmekte, kişisel beceri ve yetenekleri geliştirmekte, çalışma başarısını ve
iş verimini arttırmakta ve böylece bireyi mutlu etmektir. Toplumsal yönden ise;
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toplumsal bütünleşmeyi, dayanışmayı ve demokratikleşmeyi sağlaması rekreasyon
faaliyetlerinin sağladığı en önemli faydalarından sadece bazılarıdır (Hacıoğlu vd., 2015:
55). Bu nedenle McLean vd.’ne (2008) göre rekreasyon, toplum bireylerinin birbirine
yakınlaşmasını sağlayan bir araç haline gelmiştir.
Türkiye'de serbest zaman ve değerlendirme ile rekreasyon sözcükleri yaygın şekilde ve
eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Nitekim Babacan ve Göztaş (2011) ve Hazar (2014)'a
göre, rekreasyon faaliyeti kişilerin gönüllü olarak katıldıkları ve doyum sağladıkları bir
serbest zaman etkinliğidir. Gül (2014: 11) ise rekreasyonu, "bireylerinin zorunlu
zamanlarının dışında fiziksel ve zihinsel olarak yenilenmek amacıyla uyuma, yeme-içme
ve tüm fizyolojik ihtiyaçlara bağlı yapılması zaruri eylemlerin dışında yapılan tüm etken,
edilgen ve ettirgen faaliyetlerdir" şeklinde tanımlamaktadır. Haberal’a (2015) göre ise
rekreasyon faaliyetleri kırsal turizm tarafından teşvik edilmektedir ve kültürel etkileşim
söz konusudur. Çıvak ve Özel’e (2015) göre de son yıllarda rekreasyon faaliyetleri,
bireyler arasındaki bağları güçlendiren, çağdaş toplumun bir gereksinimi haline
gelmiştir. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rekreasyon faaliyetlerini
desteklemek adına birçok proje geliştirilmektedir. Bu projelerden bazıları; dağ-doğa
yürüyüşü projesi (trekking), bisiklet-tur güzergahlarının belirlenmesi-geliştirilmesi
projesi, atlı doğa yürüyüşü projesi ve sportif olta balıkçılığı projesi şeklindedir (Tükeltürk
ve Yılmaz, 2013).
"Üniversiteler akademik eğitim ve uygulamalar ile mesleki beceri kazandırmayı, bilimsel,
toplumsal ve ekonomik temelli uygulama ve araştırmalar yürüterek bilgi üretmeyi,
gençlere görev ve sorumluluklar vererek toplum yaşamına hazırlamayı, toplumun
eğitim, bilinç ve kültür seviyesine katkıda bulunmayı amaçlar. Üniversitelerdeki sosyal
ve kültürel etkinlik alanları; farklı kültür, etnik ve sosyal yapılara sahip öğrencilerin
eğitim süreçleri boyunca ders dışı zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri mekanlar
olup, sosyal etkileşim açısından da büyük önem taşımaktadırlar" (Göker, 2014: 186).
Üniversite öğrencilerinin boş zamanlarını rekreasyon faaliyetleri ile değerlendirmeleri,
onlara sosyal ve duygusal yönden oldukça faydalı olmakta (Overholt ve Ewert, 2015),
motivasyonlarını arttırarak, zihinsel ve fiziksel güçlerini verimli kullanmalarını
sağlamaktadır (Sanioğlu ve Çetinkaya, 2015). Bu nedenle toplumsal değişimi
gerçekleştirecek gençleri yetiştiren üniversitelerin rekreasyon faaliyetlerini planlamada
önemli görevler üstlenmesi gerekmektedir (Sağlık vd., 2014). Ayrıca rekreasyon
faaliyetlerine katılımı etkileyen unsurların belirlenmesi, rekreasyon plan ve
politikalarının daha sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını sağlayacaktır (Tütüncü vd., 2011).
Lapa vd.’ne (2012) göre ise kültürel, kişisel, ve sosyal unsurların yanında psikolojik
unsurlar da rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkilemektedir.
“Rekreasyon faaliyetlerine katılımı etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan çalışmalar
1980'lerin ortasında başlamıştır. Bu çalışmaların bir çoğu rekreasyonel faaliyetlere
katılımın nedenlerini araştırırken nispeten daha az miktardaki araştırmalar ise
rekreasyonel katılımı kısıtlayan nedenleri incelemiştir” (Müderrisoğlu v.d., 2005: 40).
Huang ve Carleton'un (2003) çalışmasının sonucuna göre, Tayvan'daki üniversite
öğrencileri rekreasyon faaliyetlerine katıldıkça yaşamdan aldıkları haz artmaktadır.
Walker vd. (2007) ise Kanadalı ve Çinli üniversite öğrencilerinin rekreasyonel faaliyetlere
katılımını kısıtlayan faktörleri incelemişler ve bu iki ülke öğrencilerinin kısıtlayıcıları
arasında farklılık tespit etmişlerdir. Karunaanithy ve Karunanithy de (2014) yaptıkları
çalışmada öğrencilerin rekreasyonel faaliyetler sonucunda etkilenen beş özelliğini; sosyal
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etkileşim, öğrenme arayışı, psikolojik sağlık, fiziksel sağlık ve öz gelişim olarak
bulmuşlardır. Aşikkutlu ve Müderrisoğlu (2014) ise çalışmalarında rekreasyonel
faaliyetler üzerinde etkili olan motivasyon faktörlerini; sosyalleşme, ekonomik özellikler,
eğlence ve kaçıp uzaklaşma duygusu şeklinde belirlemişlerdir.
Alexandris ve Carroll (1997), Jackson (2000) ve Kyle ve Mowen (2003) gibi bazı
araştırmalara göre kişilerin farklı nedenlerden dolayı rekreasyon faaliyetlerine
katılamadıkları öne sürülmektedir. Crawford vd. (1991) kişilerin rekreasyon
faaliyetlerine katılımını engelleyen faktörleri içsel, kişilerarası ve yapısal faktörler olarak
belirlemişlerdir. Oh vd. (2001)’in çalışmasında ise rekreasyon faaliyetlerine katılımı en
fazla engelleyen faktör olarak içsel faktörler, en az engelleyen faktör olarak da yapısal
faktörler tespit edilmiştir. Ağılönü vd.’nin (2012) Muğla Üniversitesi Yerleşkesi
öğrencileri üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada ise, öğrencilerin fiziksel aktivitelere
ilgi duyduğu fakat rekreatif olanakların yeterince olmaması, tesis ve organizasyon
yetersizliği nedeniyle bu ihtiyaçlarını yerleşke dışında karşıladıkları tespit edilmiştir.
Sarıbaş ve Demir (2015) araştırmalarında demografik özelliklerin rekreasyon
faaliyetlerine katılım üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Tütüncü vd. (2011), Sağlık vd.
(2014), Kement vd. (2015) üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine katılımını
engelleyen faktörleri inceleyen diğer çalışmalardır.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Sındırgı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin rekreasyonel
faaliyetlere katılımını engelleyen faktörleri belirlemektir. Araştırma sonucu elde edilecek
bulguların, başta yerel yönetimler ve üniversite yöneticileri olmak üzere ilgili paydaşlara
üniversite öğrencilerinin rekreasyonel faaliyetlere katılımını sağlamak için alınması
gereken önlemler konusunda yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.
Evren ve Örneklem
Araştırma verileri Sındırgı Meslek Yüksek Okulu’nda öğrenim gören 330 öğrenciden
karşılıklı görüşme tekniği kullanılarak anket formları aracılığıyla toplanmıştır. Sındırgı
Meslek Yüksek Okulu'nda aktif olarak devam eden öğrenci sayısı; 250 birinci sınıf
öğrencisi ve 210 ikinci sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 460'dır. Bu durumda
araştırmanın evreni 460, örneklemi ise 330 kişidir. Dolayısıyla örneklemin evreni yüksek
oranda temsil ettiği söylenebilir.
Veri Toplama Aracı ve Analizler
Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket
uygulama sürecinde, hazırlanan taslak anketin kapsam geçerliliği için beş
akademisyenden görüş alınmıştır. Daha sonra anket ölçeğindeki ifadelerin tam olarak
anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etmek için 50 öğrenci üzerinde pilot çalışma yapılmıştır.
Pilot çalışma sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha değeri 0,79 olarak saptanmış, ancak
katılımcıların önerileri doğrultusunda anlaşılmasında güçlük çekilen bir ifade ölçekten
çıkarılmıştır.
Araştırma anket formunu doldurmayı kabul eden gönüllü öğrenciler üzerinde, 2015-2016
eğitim-öğretim yılında Aralık-Ocak ayları arasında uygulanmıştır. Araştırmada
kullanılan anket dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğrencilerin rekreasyonel
faaliyetlere aylık katılım sıklığını ölçen sorular, ikinci bölümde, öğrencilerin rekreasyonel
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faaliyetler ile ilgili katılım isteğini ölçen sorular, üçüncü bölümde öğrencilerin rekreasyon
faaliyetlerine katılımını engelleyen faktörleri tespit etmeye yönelik sorular, dördüncü
bölümde ise demografik bilgileri tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır. Anketin
birinci bölümünde öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere aylık katılım sıklığı; "hiç
katılmıyorum", "1ile 5 kez arası katılıyorum", "6 veya daha fazla katılıyorum" şeklinde
yapılandırılmıştır. Anketin ikinci bölümünde ise, öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere
katılım isteğini ölçen sorular beşli Likert ölçeği ile yapılandırılmıştır. Anketin üçüncü
bölümünde de öğrencilerin rekreasyon faaliyetlerine katılımını engelleyen faktörler beşli
Likert ölçeği ile ölçülmüştür. Bu amaçla hazırlanan ölçek; “fizyolojik özellikler”,
“rekreasyon alanlarının durumu”, “içsel nedenler”, “ekonomik nedenler” ve
“organizasyonel nedenler” olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ankette
kullanılan ölçeğin belirlenmesinde; Crawford vd. (1991), Oh vd. (2001), Müderrisoğlu ve
Uzun (2004), Müderrisoğlu vd. (2005), Tütüncü vd. (2011), Karunaanithy ve Karunanithy
(2014), Sağlık vd. (2014) 'nin çalışmalarından yararlanılmıştır. Hazırlanan ölçek
Sındırgı'daki rekreasyon olanakları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.
Çalışmada katılımcıların rekreasyonel faaliyetlere katılamama (RFK) ölçeğinin
güvenilirliğini belirlemek için Cronbach’s Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin yapı
geçerliliğini belirlemek için ise faktör analizi uygulanmıştır. Katılımcıların demografik
özelliklerini belirlemek için frekans testi, rekreasyonel faaliyetlere katılım sıklığını ve
isteğini kıyaslamak için T-testi ve son olarak katılımcıların rekreasyonel faaliyetlere
katılamama nedenlerini belirlemek için varyans analizi uygulanmıştır.
Çalışmada katılımcıların rekreasyonel faaliyetlere katılamama nedenlerini belirlemek
amacıyla kullanılan ölçeğin güvenilirliği 0,87 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin iç
tutarlılığının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Beş boyutlu alt ölçeklerin de iç
tutarlılığı oldukça yüksektir. Bu alt ölçeklerden fizyolojik özellikler (FÖ) alt ölçeğinin
güvenilirliği 0,86, rekreasyonel alanların durumu (RAD) alt ölçeğinin güvenilirliği 0,80,
içsel nedenler (İN) alt ölçeğinin güvenilirliği 0,78, ekonomik nedenler (EN) alt ölçeğinin
güvenilirliği 0,78 ve organizasyonel nedenler (ÖN) alt boyutunun güvenilirliği 0,84’dür.
Bu durumda ölçeğin veri toplamada oldukça güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir
(tablo 1).
Tablo 1. Güvenilirlik Analizi

Madde Sayısı
Cronbach’s Alpha

FÖ
4
,863

RAD
6
,800

Ölçekler
İN
EN
4
4
,788 ,784

ÖN
5
,844

RFK
23
,872

Tablo 2. KMO veBartlett Testi

Madde
KMO
Bartlett Testi

FÖ
4
,818
X2=596,018,
df:6, p<,000

Özdeğer

2,834

RAD
6
,749
X2=813,849,
df:15, p<,000

İN
4
,755
X2=385,999,
df:6, p<,000

Ölçekler
EN
4
,762
X2=416,999,
df:6, p<,000

ÖN
5
,831
X2=632,067,
df:10, p<,000

(1) 3,026
2,457
(2) 1,385
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2,465

3,079

RFK
23
,852
X2=3498,399,
df:253, p<,000
(1) 6,158
(2) 3,741
(3) 1,957
(4) 1,544
(5) 1,154

A.Varyans(%)

70.8

73.5

61.4

61.6

61.6

(6) 1,083
68.0

Çalışmada kullanılan ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için faktör analizine
başvurulmuştur. Kalaycı'ya (2006) göre 0,5’den büyük Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
değeri, veri setinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Analiz sonuçları
veri setinin güçlü bir yapı geçerliliğine sahip olduğunu göstermektedir (KMO
0.85,X²:3498,399, df: 253ve p<.000). Ayrıca analiz sonuçları “rekreasyonel faaliyetlere
katılamama” ölçeğinin toplam varyansın %68’ini açıkladığı ve 1’den büyük altı özdeğere
sahip olduğunu göstermektedir (tablo 2).
BULGULAR VE TARTIŞMA
Demografik Bulgular
Katılımcıların %58.2'si erkek, %41.8'i kadın öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerden
%26.4'ünün aile gelir düzeyi 1300 TL ve altı, %41.2'sinin 1300-2000 TL arası, %18.2'sinin
2001-3000 TL arası, %8.2'sinin 3001-4000 TL arası, %6.1'inin ise 4000 TL ve üzeri gelire
sahiptir. Öğrencilerin %58.5'i ayda 500 TL ve altı harcama yaparken, %32.1'i 501-1000 TL
arası harcamakta, %9.4'ü ise 1001 TL üzeri harcama yapmaktadır. Ankete katılan
öğrencilerin %13.6'sı Turizm ve Otel İşletmeciliği, %34.2'si Dış Ticaret, %10.9'u İşletme
Yönetimi, %23'ü Muhasebe ve Veri Analizleri, %18.2'si ise Elektrikli Ev Cihazları
Teknolojisi bölümlerinde öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %50.9'u 1.sınıf, %41.9'u ise
2.sınıf öğrencisidir.
Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Sıklığı ve İsteğine İlişkin Bulgular
Çalışmada katılımcıların rekreasyonel eğilimlerini belirleyebilmek için, rekreasyonel
faaliyetlere katılım sıklığı ile katılım isteklerinin kıyaslanmasına dayalı tek örneklem Ttest uygulanmıştır. Tablo 3'deki test sonuçlarından da görülebileceği gibi; katılımcıların
en fazla katıldıkları rekreasyonel faaliyetler önem sırasına göre fotoğraf çekmek, TV
izlemek-radyo dinlemek, manzara seyretmek, spor amaçlı yürüyüş ve kitap okumaktır.
Öğrencilerin arasında katılım sıklığı en düşük olan rekreasyonel faaliyetler ise ata
binmek, güreşmek, avlanmak, balık avcılığı ve jimnastik yapmaktır. Bu sonuçlara göre,
öğrencilerin fazla enerji harcanmayan, pasif faaliyetler grubuna girebilecek rekreasyonel
faaliyetlere daha sık katılım gösterdiği ileri sürülebilir. Fiziksel açıdan yoğun bir şekilde
enerji harcanan güreşmek, avlanmak, ata binmek, dağ yürüyüşü ve dağcılık, jimnastik
yapmak gibi rekreasyon faaliyetlere katılım ise oldukça düşük düzeydedir. Bu durumun
nedenleri arasında; Sındırgı'daki rekreasyon faaliyet alanlarının kısıtlılığı, öğrencilerin
rekreasyon konusundaki bilinç eksikliği ve maddi koşullardaki yetersizlik sayılabilir.
Diğer taraftan, öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere katılım sıklığı ile katılım isteği
arasındaki farklara bakıldığında, her faaliyette katılım isteğinin katılım sıklığından daha
fazla olduğu görülmektedir. Dolayısı ile öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere katılmaya
gönüllü olmalarına rağmen, imkan yetersizlikleri nedeni ile bu faaliyetlere
katılamadıkları söylenebilir. Rekreasyonel faaliyetlere katılım sıklığı ile katılım isteği
arasında en fazla fark gözlenen faaliyetler ata binmek, tura katılmak, doğa gezileri,
yüzme ve güneşlenme, bisiklet binmek, spor amaçlı yürüyüş, piknik yapmak, dağ
yürüyüşü ve dağcılık ve futbol/voleybol/basketbol oynamak olarak sıralanabilir.
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Tablo 3. Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Sıklığı ve İsteği
Rekreasyonel Faaliyet Türü

Katılım Sıklığı
(MaddeYükü)

Katılım İsteği (Madde
Yükü)

Fotoğraf Çekmek

2,2091

3,6091

TV İzlemek, Radyo Dinlemek v.s.

2,2061

3,4182

Manzara seyri

2,1545

3,7000

Spor Amaçlı Yürüyüş

2,0697

3,7212

Kitap vb. Okumak

2,0485

3,2515

Futbol, Voleybol, Basketbol
Oynamak
Koşu

1,9667

3,5212

1,9545

3,2121

Piknik Yapmak

1,8879

3,5182

Masa Tenisi, Bilardo v.s. Oynamak

1,8727

3,1848

Bisiklet Binmek

1,8697

3,5273

Yüzme ve Güneşlenme

1,8121

3,5000

Doğa Gezileri

1,7364

3,4606

Dağ Yürüyüşü ve Dağcılık

1,7303

3,3424

Dans Etmek

1,7182

2,8545

Resim Yapmak

1,6455

2,7394

Tura Katılmak

1,6455

3,3727

Jimnastik Yapmak

1,5424

2,5333

Balık Avcılığı

1,5000

2,8242

Avlanmak

1,4727

2,6212

Güreşmek

1,4636

2,0636

Ata Binmek

1,4455

3,2152

4.3. Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engellerine İlişkin Bulgular
Çalışmada ilk olarak katılımcıların rekreasyonel faaliyetlere katılamama nedenlerinin
demografik değişkenlere göre bir farklılık olup olmadığı belirlenmek amacıyla varyans
analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarının yorumlanmasında özellikle etki büyüklüğü (d), p
ve F değerleri dikkate alınmıştır.Bu değerlendirmede, Kılıç’ın (2014) etki büyüklüğü (d)
değerinin 0,2’den küçük olması durumunda etki büyüklüğünün zayıf, 0,5 olması
durumunda orta ve 0,8’den büyük olması durumunda ise kuvvetli olarak
tanımlanabileceği yönündeki görüşü ile O’Keefe’nin (2007) etki büyüklüğü ile ilgili
raporlamada post hoc gücü, gözlemlenen güç, retrospektif güç ve önsel güç gibi
etiketlerden kaçınılması gerektiğini ve sonuçların etki gücü, güven aralığı ve p değerleri
ile verilmesinin daha uygun olacağı yönündeki görüşü dikkate alınmıştır.
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Tablo 4. Demografik Özelliklere Dayalı Rekreasyonel Faaliyetlere Katılım Engelleri
Demografik
Özellikler

Cinsiyet

Yaş

Kişisel
Harcama

Aile Geliri

KH-AG

Bölüm

Sınıf

M.
Yükü

S.S.

df

Erkek

192

50,3854

16,18407

Kadın

138

55,1232

14,68574

17-24

320

52,1188

15,68394

25 ve üzeri

10

60,3000

15,83392

500TL ve
Altı
5011000TL
1001TL ve
üzeri
1300TL ve
Altı
13012000TL
20013000TL
30014000TL
4001TL ve
üzeri
-

193

53,1658

15,56115

106

51,6604

14,43665

31

49,8065

20,51084

87

56,8506

16,42072

136

51,6765

15,77005

60

51,7333

13,75804

27

46,4074

13,17999

20

47,5000

17,25810

330

-

-

Turizm

45

46,6889

14,35717

Dış Ticaret

113

54,2566

14,66518

İşletme

36

52,0556

13,57507

Muhasebe

76

54,3947

17,63336

Elektrik

60

50,6833

16,52373

1

168

51,5179

16,08137

2

162

52,3667

15,72722

N*

F

p

d

1

7,429

,007

,776

1

2,637

,105

,367

2

,766

,466

,180

4

3,402

,010

,850

8

3,216

002

,969

4

2,406

,049

,690

1

,997

,319

,169

Varyans analizi sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine bağlı olarak rekreasyonel
faaliyetlere katılım arasında farklılıklar bulunmaktadır (F=7,429, P=,007<,05 ve d=,776).
Çalışmada ortaya çıkan etki büyüklüğünü belirleyen d değerinin 0,8’e yakın olması, p
değerinin 0,05’in altında olması ve yüksek F değeri, cinsiyet değişkenine dayalı
rekreasyon faaliyetlere katılım arasındaki farklılığı doğrulamaktadır (Kılıç, 2014; O’Keefe,
2007). Ortalamalar erkeklerde 50,3854, kızlarda ise 55,1232’dir. Bu sonuç, kız öğrencilerin
erkek öğrencilere kıyasla rekreasyonel faaliyetlere katılımın önünde daha fazla engel
olduğunu düşündüklerini ortaya koymaktadır. Overholt ve Ewert (2015), Kinnaird ve
Hall (1994)'e göre kız ve erkeklerin rekreasyon faaliyetlerine katılımları farklılık
göstermektedir. Çalışmada ortaya çıkan sonuç da bununla örtüşmektedir.
Yaş ve kişisel harcama değişkenine göre ise katılımcıların rekreasyonel faaliyetlere
katılamama konusundaki algı farklılığı istatiksel olarak anlamlı değildir (F=2,637,
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p=,105>,05, d=,367; F=,766, p=,466>0,05, d=,180). Aile geliri ile rekreasyonel faaliyetlere
katılamama arasındaki ilişki ise istatiksel olarak anlamlıdır (F=3,402, p=,010<,05 ve
d=,850). Ortalamalar aile geliri 1300TL ve altında olanlarda 56,8506 ile en yüksek
değerdedir. Diğer gelir gruplarında ise bu değerler birbirine oldukça yakındır. Bu sonuç,
aile geliri 1300TL ve altında olan öğrenciler arasında rekreasyonel faaliyetlere katılım
sıklığının düştüğünü işaret etmektedir. Bu durum rekreasyonel faaliyetlere katılımın
asgari ücretin üzerinde aile gelirini zorunlu kıldığı biçiminde yorumlanabilir. Jenkins ve
Pigram (2003), Müderrisoğlu ve Uzun (2004) veYılmaz vd. (2012)'a göre ise rekreasyon
alanlarında katılımcıların gelir durumları, tercih edecekleri rekreasyonel faaliyetleri
doğrudan etkilemektedir. Gelir düzeyinin artışı para gerektiren faaliyetlere katılımı
arttırmasının yanısıra, daha pasif rekreasyonel faaliyetlerin tercih edilmesine neden
olmaktadır. Çalışmada ortaya çıkan sonuç da bununla örtüşmektedir.
Diğer taraftan araştırmada rekreasyonel faaliyetlere katılım ile aile gelir düzeyi arasında
ilişki istatiksel olarak anlamlı iken, kişisel harcama düzeyi ile istatiksel olarak anlamlı
çıkmaması ise bir çelişkidir. Aile geliri ile kişisel harcamalar birlikte ele alındığında ise,
rekreasyonel faaliyetlere katılıma ilişkin etki büyüklüğü daha da artmaktadır (F=3,216,
p=,002 ve d=,969). Rekreasyonel faaliyetlere katılıma ilişkin bölümlere göre de farklılık
istatiksel olarak anlamlıdır (F=2,406, p=,049<,05 ve d=,690). Ortalamalar turizmde 46,6889,
elektrikte 50,6833, işletmede 52,0556, dış ticarette 54,2566 ve muhasebede 54,3947’dir. Bu
sonuç, özellikle muhasebe ve dış ticaret bölümü öğrencilerinin rekreasyonel faaliyetlere
katımının önünde daha fazla engeller olduğunu düşündüklerini ortaya koymaktadır.
Rekreasyonel faaliyetlere katılıma ilişkin engellerin en az olduğunu düşünen öğrenciler
ise turizm bölümü öğrencileridir. Bu sonuçlar, turizm bölümü öğrencilerinin
rekreasyonel faaliyetlere katılım konusunda kendilerine daha fazla fırsat sağlayabilirken,
muhasebe ve dış ticaret bölümü öğrencilerinin bunda zorlandıkları biçiminde
yorumlanabilir. Rekreasyonel faaliyetlere katılamamaya ilişkin 1. ve 2. sınıf öğrencileri
arasında da algı farklılığı bulunmamaktadır (F=,997, p=,319>,05 ve d=,169) (tablo 4).
Tablo 5. Rekreasyonel Faaliyetlere Katılımı Engelleyen Faktörler
Faktörler
Ekonomik Faktörler

N
330

df
16

F
26,409

p
,000

d
1,000

Organizasyonel Faktörler

330

20

21,855

,000

1,000

Rekreasyon Alanların Durumu

330

24

21,408

,000

1,000

İçsel Faktörler

330

14

11,641

,000

1,000

330

16

9,060

,000

1,000

Fizyolojik Özellikler

Çalışmada katılımcıların rekreasyonel faaliyetlere katılılımını engelleyen faktörleri
belirlemek amacıyla da varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları katılımcıların,
rekreasyonel faaliyetlere katılımını engelleyen en önemli faktörün ekonomik faktörler
olduğunu düşündüklerini ortaya çıkarmıştır (F=26,409, p=,000 ve d=1.000). Bunu önem
sırasına göre organizasyonel faktörler, rekreasyon alanlarının durumu, içsel faktörler ve
fizyolojik özellikler izlemektedir (tablo 5).
SONUÇ
Rekreasyonel faaliyetlere katılım, bireysel gelişim ve ruh sağlığı açısından oldukça
önemlidir. Bu durum bir toplumun geleceği olan özellikle üniversite öğrencileri ve
gençler açısından daha da önem taşımaktadır. Toplum ve birey sağlığı açısından
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rekreasyonel faaliyetlere katılımın önemini fark eden gelişmiş ülkeler, rekreasyonel
alanların iyileştirilmesi ve bu faaliyetlere katılımın arttırılması konusunda çok sayıda
önlemler almaktadırlar. Ancak gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde ise bireylerin bu
faaliyetlere katılımının önünde çok sayıda kısıtlayıcı engeller bulunabilmektedir. Bu
engeller ekonomik, organizasyonel, rekreasyon alanlarının durumu, bireysel fizyolojik
özellikli ve içsel kaynaklı olabilmektedir.
Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel faaliyetlere katılımını engelleyen faktörleri
belirlemek amacıyla yapılan bu araştırmada, öğrencilerin en sık katıldıkları rekreasyonel
faaliyetlerin fotoğraf çekmek, TV izlemek, radyo dinlemek ve manzara seyretmek olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu faaliyetleri bisiklet binmek, piknik yapmak, koşu, kitap okumak ve
spor amaçlı yürüyüşler izlemektedir. Öğrenciler arasında katılım oranının en düşük
olduğu rekreasyon faaliyetleri ise güreşmek, avlanmak, ata binmek, balık avcılığı,
jimnastik, tura katılmak, dans etmek, dağ yürüyüşü-dağcılık, doğa gezileri, yüzme ve
güneşlenme, masa tenisi-bilardo oynamak ve futbol-voleybol-basketbol oynamaktır. Bu
sonuçlar,Sındırgı’daki üniversite öğrencilerinin çok fazla enerji gerektirmeyen pasif
rekreasyonel faaliyetlere daha sık katıldıklarını göstermektedir. Fiziksel açıdan daha
yoğun enerji gerektiren rekreasyonel faaliyetlere katılım ise düşük düzeydedir. Bu
durumun Sındırgı gibi küçük ilçelerde ve yerleşim merkezlerinde rekreasyon faaliyetlere
katılımı engelleyen rekreasyon alanlarının yetersizliği, örgütsel yetersizlik, ekonomik
koşullardaki olumsuzluk ve bireysel bilinç yetersizliği gibi kısıtlardan kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Öğrencilerin en çok katılmak istedikleri faaliyetler önem sırasına göre; spor amaçlı
yürüyüş, manzara seyri, fotoğraf çekmek, bisiklete binmek ve futbol/voleybol/basketbol
oynamaktır. Öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere katılım isteği, fiili katılım sıklığından
oldukça yüksektir. Öğrenciler rekreasyonel faaliyetlere katılmaya daha fazla gönüllü
olmalarına rağmen, engeller nedeni ile bu faaliyetlere katılamamaktadırlar. Araştırmada
öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere katılım isteği ile katılım sıklığı arasındaki farkın,
önem sırasına göre en fazla ata binmek, tura katılmak, doğa gezileri, yüzme-güneşlenme,
bisiklet binmek, spor amaçlı yürüyüş, piknik yapmak, dağ yürüyüşü ve
futbol/voleybol/basketbol oynama konusunda olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonuçları, rekreasyonel faaliyetlere katılımın önündeki engellerin cinsiyete,
aile gelir düzeyine ve bölümlere göre değiştiğini göstermektedir. Kadın öğrencilerin, aile
geliri asgari ücret düzeyinde olan öğrencilerin ve muhasebe ile dış ticaret bölümü
öğrencilerinin bu faaliyetlere katılımının önündeki engeller daha fazladır. Yaş, kişisel
harcama ve sınıf düzeyi değişkenleri ile rekreasyonel faaliyetlere katılamama arasındaki
ilişki ise farklılık göstermemektedir. Ancak kişisel harcama düzeyi aile gelir düzeyi ile
birlikte rekreasyonel faaliyetlere katılımı daha fazla etkilemektedir.
Son olarak araştırma sonuçları öğrencilerin rekreasyonel faaliyetlere katılımını
engelleyen en önemli faktörlerin önem sırasına göre ekonomik, örgütsel, rekreasyon
alanlarının durumu, içsel ve fizyolojik kaynaklı olduğunu göstermektedir. Bu bulgular
Aşikkutlu ve Müderrisoğlu’nun (2011) rekreasyonel faaliyetlere katılım isteğinde
ekonomik özelliklerin en önemli rol oynadığı yönündeki araştırma bulguları ile
örtüşmektedir.
Bu sonuçlardan yola çıkılarak, üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine
katılımının önündeki engellerin kaldırılabilmesi için başta yerel yönetimler olmak üzere
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ilgili tarafların rekreasyon alanlarının durumunun iyileştirilmesi ve gerekli altyapının
oluşturulması konusunda önlemler almaları önerilmektedir. Bu bağlamda Sındırgı'da
düzenli olarak yapılabilecek etkinliklerin organize edilmesinde fayda bulunmaktadır.
Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların rekreasyon faaliyetlerine katılımı arttırmaya yönelik
farkındalık oluşturmaları ve bu amaçla özellikle kültürel ve sportif etkinliklerin
düzenlenmesi önerilmektedir. Diğer taraftan yeni rekreatif alanların oluşturulması, var
olan alanların ise bakım, onarım ve denetiminin düzenli olarak yapılması, hem halkın
hem de üniversite öğrencilerinin yararına olacaktır.
Ekonomik gücü yeterli olmayan yerel yönetimlerin ise daha düşük maliyetli rekreasyonel
faaliyetlere yönelmeleri önerilmektedir. Bu amaçla bisiklete binme, yürüyüş
parkurlarının düzenlenmesi, manzara seyri, fotoğrafçılık, doğa yürüyüşleri, piknik
yapma ve diğer spor etkinlikleri iyi bir seçenek olarak durmaktadır. Sındırgı özelinde ise
Yağcıbedir Halı Festivali de önemli bir seçenektir. Üniversite öğrencilerinin bu tür
etkinliklerde aktif görev almalarının sağlanması önerilmektedir. Ayrıca üniversite
öğrencilerinin
bulundukları
bölgelerde
katılabilecekleri
etkinliklere
yönelik
bilgilendirilmesi ve bilimsel etkinliklere(sempozyum, konferans, panel) katılımının
arttırılması Uysal vd.’nin de (2012) belirttiği gibi öğrencilerin çok yönlü yetişmelerine
katkıda bulunmaktadır.
İleride yapılacak çalışmalarda ise, üniversite öğrencilerinin rekreasyonel faaliyetlere
katılımını arttırmada yerel yönetimler ile ilgili kamu kuruluşlarının etkisinin araştırılması
önerilmektedir. Ayrıca rekreasyonel faaliyet alanlarının fiziki durumunun, özellikle
ilçelerde ve küçük yerleşim merkezlerinde açılan üniversitelere bağlı meslek
yüksekokulu, yüksekokul ve fakültelerde okuyan öğrencilerin öğrenci memnuniyeti
üzerindeki etkisinin de araştırılması yararlı olacaktır.
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ÖZET
Turizm sektörünün emek-yoğun karakteri nitelikli işgücünü, nitelikli işgücünün
yetiştirilmesi konusu da “turizm eğitimi” konusunu her zaman öncelikli gündem
maddelerinden biri haline getirmektedir. Bu açıdan Türkiye’de mesleki turizm eğitimi
veren kurumların nitelik ve nicelik olarak güncel veriler ekseninde incelenmesi önem arz
etmektedir. Bu araştırmada da Türkiye’deki mesleki turizm eğitimi içerisinde önemli bir
yer tutan lisans düzeyindeki turizm eğitiminin güncel verilerle son durumunu ortaya
koymak amaçlanmaktadır. Veriler 2015 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve
Kontenjanları Kılavuzundan elde edilmiş ve turizm eğitimi, devlet-vakıf üniversiteleri,
coğrafi bölge gibi kriterlere göre detaylandırılarak nicel verilerle incelenmiştir. Ayrıca bu
veriler bölgelere göre tesis istatistikleri ile oranlanarak bazı çıkarımlarda bulunulmuştur.
Bununla birlikte araştırmada, turizm eğitimi verilen kurumlardaki öğretim elemanlarının
sayısı, okulların internet sitelerinden elde edilen veriler ışığında devlet-vakıf üniversitesi,
okul türü ve unvana göre de incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre 2016
yılı Mayıs ayı itibari ile turizm eğitimine sahip okul sayısı 107; öğrenci kabul eden okul
sayısı 72’dir. Turizm eğitimi verilen bölümler içerisinde Turizm İşletmeciliği bölümü
hem yürütüldüğü okul sayısı hem de sahip olduğu kontenjan bakımından öne
çıkmaktadır. Bununla birlikte turizm eğitimi verilen okullarda öğretim elemanı başına
63,6 öğrenci düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Turizm Eğitimi, Lisans Düzeyi.
GİRİŞ
Turizm sektörü ülke ekonomilerine önemli katkılar sağlayan bir sektör konumundadır.
Bu katkının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve daha da artırılabilmesi açısından
turizmle ilgili yatırımlara önem vermek gerekmektedir. Sektörün emek-yoğun yapısı ve
insan unsurunun ön plana çıkması sebebiyle bu yatırımlar içerisinde beşeri sermaye ile
ilgili olanlar özel bir önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak da “turizm eğitimi” ve bu
eğitimin nasıl olması gerektiği gibi endişeler gündeme gelmektedir (Gürbüz ve
Dağdeviren, 2007).
Eğitim, genel anlamda, bireylerde istendik davranışların oluşturulması sürecidir. Bir
başka ifadeyle eğitim, bireyin toplum hayatına hazırlanması amacıyla gerekli bilgi, beceri
ve tutum kazanmasına ve kişiliğini geliştirmesine yardım etme sürecidir (Özdoğan ve
Çavuş, 2009). Turizm eğitimi ise “turizm sektöründeki işletmelerin verimliliğini artırıcı
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yönde bilimsel metot ve yöntemlerin oluşturulmasının yanı sıra sektörün ihtiyaç
duyacağı araştırma ve planlama çalışmalarını geliştirmek ve bu çalışmalar
doğrultusunda sektöre eleman yetiştirmek amacıyla yapılan eğitim” olarak
tanımlanmaktadır (Hacıoğlu vd. 2008: 11).
Turizm eğitimi, insan kaynağının doğru yönetilmesinde (Amoah ve Baum, 1997) ve
turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında (Okumus ve Yagci, 2005) oldukça önemli
bir role sahiptir. Çünkü sektörün emek-yoğun karakteri ve hizmetlerin üretim ve
sunumunun büyük oranda insan eli ile yapılması; bir başka deyişle sektörde, her
kademede insan unsurunun vazgeçilemeyecek derecede büyük bir öneme haiz olması
eğitilmiş işgücünü önemli kılmaktadır. Aynı zamanda günümüzdeki yoğun rekabet
koşulları ve turistlerin farklılaşan isteklerini karşılamada da, işgücünün alanında eğitim
alması ve mesleki bilgi ve beceri bakımından yeterli seviyeye gelmesi önemli bir unsur
olarak düşünülebilir (Emir, 2013). Ülkemizde yaygın ve örgün eğitim olmak üzere
temelde iki şekilde gerçekleştirilen mesleki turizm eğitiminin genel görünümü Tablo 1’de
yer almaktadır.
Tablo 1: Türkiye’de Turizm Eğitiminin Genel Görünümü
ÖRGÜN
EĞİTİM
(Diploma)

Önlisans

Yüksek Öğretim Kurumu
(YÖK)
Bünyesinde

Lisans

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
Bünyesinde

Lisansüstü
Anadolu Mesleki ve Teknik Eğitim
Liseleri
Turem (Turizm Eğitim Merkezleri)

Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB)
Bünyesinde

Mesleki Eğitim Merkezleri
Halk Eğitim Merkezleri

YAYGIN
EĞİTİM
(Sertifika)

Meslek Lisesi Sertifika Programları
Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı
(KTB)
Bünyesinde

Turizm Bilinci Eğitim Programları
İşbaşı eğitim Kursları

Vakıf
Özel Kuruluşlar
Meslek Odaları Bünyesinde

Turizm ile İlgili Kurslar
Profesyonel Turist Rehberliği Kursları

Kaynak: Hacıoğlu vd. (2008: 42)’den alınarak güncellenmiştir.
Tablo 1’de de görüldüğü üzere ülkemizde örgün turizm eğitimi MEB tarafından
ortaöğretim düzeyinde Anadolu Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri aracılığıyla; YÖK
tarafından da ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde (yüksek lisans/doktora) olmak üzere
üç kademede yürütülmektedir. Yaygın eğitim gerek resmi kurumlar (MEB ya da KTB)
gerekse de özel kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Yaygın turizm eğitimin genel
amacı; toplum bireylerinde turizm bilincini yerleştirmek, turiste karşı eşit ve dürüst
hizmet etmenin ahlak ve terbiyesini vermek, gerçek sevgiye ve konukseverliğe dayalı
davranış biçimini oluşturmaktadır (Kızılırmak, 2000).
Bu araştırmada yukarıda sayılan eğitim türlerinden lisans düzeyindeki turizm eğitimi ele
alınarak ve mevcut turizm eğitimine sahip okullar bölüm, kontenjan, okul türü
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(fakülte/yüksekokul) ve öğretim elemanı sayısı gibi değişkenler bakımından analiz
edilmiştir. Böylelikle araştırmada ülkemizde yürütülmekte olan lisans düzeyindeki
turizm eğitiminin güncel durumunu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik
olarak öncelikle lisans düzeyinde turizm eğitiminin amacı ve tarihçesine kısaca
değinilecektir. Ardından araştırmanın yöntemi hakkında bilgi verilerek bulgular ortaya
konulacaktır. Son bölümde ise elde edilen bulgular ışığında bir değerlendirme yapılacak
ve araştırmanın sonuçları hakkında bilgi verilecektir.
LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ
Lisans eğitimi, en az sekiz yarıyıl ve dört yılı kapsayan yükseköğretim türüdür (Okumus
ve Yagci, 2005). Bu tip eğitimin amacı, turizm sektöründeki başlangıç düzey yönetici
adaylarını yetiştirmek olarak belirtilmektedir (Kozak ve Kozak, 2014). Ülkemizde turizm
eğitimi devlet ve vakıf üniversitelerinde turizm fakülteleri, turizm işletmeciliği ve
otelcilik yüksekokulları aracılığıyla ya da uygulamaları bilimler yüksekokulları ile
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri/işletme/iktisat fakülteleri bünyesinde yer alan turizm
ile ilgili bölümler aracılığıyla verilmektedir.
Ülkemizde lisans düzeyinde ilk turizm okulu, 1965-1966 öğretim yılından itibaren turizm
bölümü ilave edilen Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu’dur. Bu okul,
özellikle orta dereceli ticaret ve turizm meslek liselerine yönelik meslek dersleri
öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Öğretim süresi 3 yıl olan okul, 1967-1968
öğretim yılından itibaren dört yıllık statüye geçmiştir (Özdoğan ve Çavuş, 2009) ve
günümüzde Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
1969 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulan
“turizm ve otel işletmeciliği bölümü” ve 1975 yılında Endüstriyel sanatlar Yüksek
Öğretmen Okulu bünyesinde açılan “ticaret ve turizm bölümü” 41 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile faaliyetleri sona erdirilen turizm bölümleridir (Ünlüönen ve
Boylu, 2005).
1970'li yıllarda lisans düzeyinde turizm eğitimi verilen iki okul daha kurulmuştur.
Bunlardan ilki 1974 yılında kurulan ve günümüzde Adnan Menderes Üniversitesi
Turizm Fakültesi olarak teşkilatlanan Aydın Önlisans Okulu’dur. 1975 yılında ise
Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu kurulmuştur ve bugün bu okul Balıkesir
Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
1980’li yıllara gelindiğinde turizm eğitimi uluslararası toplumda, toplumu yakından
ilgilendiren bir konu haline gelmiştir (Kozak ve Kozak, 2014). Bu gelişmeye paralel
olarak Türkiye’de de turizm eğitimi veren kurumların sayısı bu yıllardan itibaren hızlı
bir şekilde artmaya başlamış ve 1982’de Mersin İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu;
1984’de Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1986’da Akdeniz
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu; 1988’de ise Bilkent
Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde
bulunan Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü kurulmuştur (Özdoğan ve Çavuş, 2009).
1992 yılından itibaren ise yeni üniversitelerin açılması, turizm lisans programlarının
sayılarında adeta bir patlama yaşanmasına neden olmuştur (Ünlüönen ve Boylu, 2005).
2006 yılından sonra da benzer bir artış görüldüğü söylenebilir. Zira bu yıldan itibaren
mevcut hükümet politikaları kapsamında her ile bir üniversite açılmaya başlanmış ve bu
üniversitelerin birçoğunda turizm eğitimi verilmeye başlanmıştır.
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2016 yılı Mayıs ayına gelindiğinde ise ülkemizde bulunan bütün üniversitelerin internet
sayfaları ve T.C. Resmi Gazete’de yer alan verilere göre bir inceleme yapıldığında lisans
düzeyinde turizm programına sahip 107 okul bulunduğu tespit edilmiştir. Bu okulların
tamamında öğrenci alımı yapılmamakla birlikte, okul türüne göre bir ayrıştırma
yapıldığında Tablo 2’deki sonuçlar elde edilmektedir.
Tablo 2. Turizm Eğitimi Verilen Okulların Türleri
Okul Türü

Sayı

%

Fakülte (Turizm/İşletme/İİBF vd.)

64

58,9

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

25

24,5

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

18

16,6

Toplam

107

100

Tablo 2’de de görüldüğü üzere 107 turizm lisans programından 64 tanesi fakülte
bünyesinde, 25 tanesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde, 18
tanesi ise Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer almaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmada Türkiye’deki mesleki turizm eğitimi içerisinde önemli bir yer tutan lisans
düzeyindeki turizm eğitiminin güncel verilerle son durumunu ortaya koymak
amaçlanmaktadır. Turizm sektörünün emek-yoğun karakteri nitelikli işgücünü, nitelikli
işgücünün yetiştirilmesi konusu da “turizm eğitimi” konusunu her zaman öncelikli
gündem maddelerinden biri haline getirmektedir. Bu açıdan çalışma önem taşımaktadır.
Veri Toplama Yöntemi
Keşfedici nitelikte olan bu araştırmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda
ÖSYM’nin yayımlamış olduğu 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları
Kılavuzu taranmış ve okul sayıları ve kontenjanlarına ulaşılmıştır. Okullarda görevli
öğretim elemanlarının sayıları ilgili okulların internet siteleri aracılığıyla; okullarda
uygulama oteli bulunup bulunmadığı bilgisi ise okulların internet sitelerinin yanı sıra
telefon ile iletişime geçilerek elde edilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın yöntemi arşivdoküman tarama olarak ifade edilebilir. Arşiv-doküman tarama, geçmişe yönelik her
türlü yazılı ve sözlü kaynaktan veri toplanmasını içeren bir yöntemdir (Kozak, 2015).
BULGULAR VE YORUMLAR
İfade edildiği üzere ülkemizde turizm lisans programına sahip 107 üniversite
bulunmaktadır. Bu üniversitelerden 2015 yılı itibariyle öğrenci alan 55 devlet 17 vakıf
üniversitesi olmak üzere toplam 72 okul bulunmaktadır. Bu okullar, okul türüne ve
öğrenci kontenjanlarına göre Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo 3. Öğrenci Alan Lisans Programlarının Sayısı ve Kontenjanları
Okul Türü

Sayı

%

Kontenjan

%

Fakülte (Turizm/İşletme/İİBF vd.)

41

57

6.475

65,7

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

18

25

2.426

24,5

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

13

18

961

9,8

81

Toplam

72

100

9862

100

Kaynak: OSYM, 2016.
Tablo 3’de görüldüğü üzere fakülte bünyesinde turizm eğitimi verilen okul oranı %57
iken kontenjan bakımından bu oran %65,7 olarak ortaya çıkmıştır. Turizm işletmeciliği ve
otelcilik yüksekokullarının oranı %25 iken bu okulların kontenjan oranı %24,5 olarak
gerçekleşmiştir. Uygulamalı bilimler yüksekokullarının oranı %13 iken bu okulların
kontenjan oranı %9,8 olarak görülmektedir. Kontenjanlar okul türüne göre
oranlandığında ise fakülte başına kontenjan oranı 157,9; Turizm işletmeciliği ve otelcilik
yüksekokulu başına 134,7; uygulamalı bilimler yüksekokulu başına 73,9 olarak
gerçekleşmektedir.
Tablo 4’de okulların ve kontenjanların coğrafi bölgelere göre dağılımı görülmektedir.
Buna göre en fazla okul Marmara Bölgesi’nde yer alırken kontenjan bakımından İç
Anadolu Bölgesi öne çıkmaktadır. Okul sayısı bakımından Marmara Bölgesinin öne
çıkmasının nedeni özellikle İstanbul ilinde vakıf üniversitelerinin ve bu üniversitelerdeki
turizm bölümlerinin yoğunluğu olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda bu üniversitelerde
devlet üniversitelerindeki kadar kontenjan olmaması Marmara Bölgesini kontenjan
bakımından geriye taşımaktadır. İç Anadolu bölgesinin kontenjan bakımından öne
çıkmasının nedeni ise bu bölgede Gazi ve Selçuk Üniversiteleri ile Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim programı gibi yüksek sayıda kontenjana sahip okulların yer alması olarak
ifade edilebilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise hem okul sayısı hem de kontenjan
bakımından en alt sırada yer alan bölge olarak görülmektedir.
Tablo 4. Coğrafi Bölgelere Göre Turizm Eğitimi Verilen Üniversite Sayıları ve
Kontenjanları
Coğrafi Bölge

Üniversite

%

Kontenjan

%

İç Anadolu

12

16,7

3.205*

32,5

Ege

10

13,9

1.880

19

Marmara

21

29,2

1.785

18,1

Akdeniz

12

16,7

1.367

13,8

Karadeniz

10

13,8

1.110

11,3

Doğu Anadolu

4

5,5

370

3,8

Güneydoğu Anadolu

3

4,2

145

1,5

TOPLAM

72

100

9862

100

Kaynak: OSYM, 2016.
*Anadolu Üniversitesi Açıköğretim programının 1000 kişilik kontenjanı dahildir.
Türkiye’nin bölgelere göre işletme belgeli tesis ve yatak sayıları ile öğrenci kontenjanları
karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar ise Tablo 5’de görülmektedir. Buna göre tüm
Türkiye çapında öğrenci başına 81,8 yatak düşmektedir. Bölgeler bazında inceleme
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yapıldığında ise oranların oldukça farklı şekillerde gerçekleştiği göze çarpmaktadır. Bu
duruma, yeni kurulan eğitim kurumlarının, tesis yoğunluğunun olduğu yerlere uzak
yerlerde kurulması neden olabilir. Bu nedenle yeni açılacak eğitim kurumlarının kuruluş
yerini seçerken daha dikkatli davranması gerekmektedir. Böylelikle okul-sektör
işbirliğinin artırılması, öğrencilerin daha kolay staj yapma ya da çalışma imkanı bulması,
öğrencilerin sektördeki istihdam oranlarının artırılması ve nihayetinde sektördeki
kalitenin artırılması şeklinde önemli çıktılar elde edilebilecektir. Öğrenci başına yatak
oranları dikkate aldığında açılması muhtemel yeni eğitim kurumlarının Doğu Anadolu,
İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri haricindeki diğer bölgelerde kurulması ya da
kontenjan artırımına gidilecekse bu bölgelerdeki okullarda yapılması gerektiği dile
getirilebilir. Bunu yapmak hem bölgeler bazındaki ortalamaların daha dengeli bir şekilde
dağılmasına hem de Türkiye ortalamasının da kabul edilebilir bir seviyeye gelmesine
imkan tanıyacaktır.
Tablo 5. Coğrafi Bölgelere Göre Tesis/Yatak İstatistikleri ve Öğrenci Başına Yatak
Sayısı
Bölge

Öğrenci
Kontenjanı

Otel Sayısı
Tesis Sayısı

Yatak Sayısı

Öğrenci
Başına Yatak
Sayısı

Akdeniz

1.367

887

405.846

296,8

Güneydoğu
Anadolu

145

106

14.586

100,5

Ege

1.880

699

173.483

92,2

Marmara

1.785

821

137.871

77,2

Doğu Anadolu

370

92

11.806

31,9

Karadeniz

1.110

218

18.773

16,9

İç Anadolu

3.205

308

44.951

14

TOPLAM

9862

3.131

807.316

81,8

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2016); OSYM, 2016.
Araştırma kapsamında bir diğer tespit, öğrenci alımı yapan okulların uygulama oteli
bulunup bulunmadığı konusunda yapılmıştır. Uygulama otelleri, öğrencilere uygulama
ve staj imkanı sunarak, okulda öğrendikleri teorik bilgilere uygulama ve staj alanı
sağlamaktadır (Özçelik, 2007). Bu bakımdan eğitim kalitesinin artırılmasında önemli bir
yapılanmadır. Yapılan araştırma sonrası 4 okuldan bilgi elde edilememiş, 25 okulda
uygulama oteli bulunduğu (%34,7), 43 okulda ise bulunmadığı (%59,7) tespit edilmiştir.
Tablo 6’da öğrenci alan okulların program türleri ve kontenjanları görülmektedir. Ayrıca
tabloda bu okullar devlet ve vakıf üniversiteleri olarak da detaylandırılmıştır.
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Tablo 6. Kontenjanların Bölümlere Göre Dağılımı
Okul Sayısı
Bölüm

Devlet

Vakıf

Turizm İşletmeciliği*

41

14

Konaklama İşletmeciliği

12

Gastronomi ve Mutfak
Sanatları

Toplam
Okul
Sayısı

Kontenjan

Toplam
Kontenjan

%

Devlet

Vakıf

55

4386

503

4889

49,5

-

12

2130**

-

2130

21,7

14

5

19

753

232

985

9,9

Turizm Rehberliği

12

1

13

711

30

741

7,6

Seyahat İşletmeciliği

4

-

4

380

-

380

3,8

Seyahat İşletmeciliği ve
Turizm Rehberliği

3

-

3

361

-

361

3,7

Yiyecek – İçecek
İşletmeciliği

3

-

3

230

-

230

2,3

Rekreasyon Yönetimi

2

-

2

146

-

146

1,5

9097

765

9862

100

Toplam

Kaynak: OSYM, 2016.
*Bu bölüme, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve
Otelcilik, Turizm ve Otel Yöneticiliği, Otel Yöneticiliği bölümleri dahil edilerek
hesaplama yapılmıştır.
**Anadolu Üniversitesi Açıköğretim programının 1000 kişilik kontenjanı dahildir.
Tabloda görüldüğü üzere ülkemizde turizm eğitimi sekiz ayrı bölüm kapsamında
yürütülmektedir. Bu bölümler arasında 41 devlet, 14 vakıf üniversitesi olmak üzere
toplam 55 üniversitede yürütülmekte olan Turizm İşletmeciliği bölümü öne çıkmaktadır.
Bu bölüm kontenjan bakımından da tüm kontenjanların yaklaşık yarısını (%49,5) teşkil
etmektedir. Bu nedenle bölümün ülkemizde yürütülen turizm eğitiminde en önemli
bölüm olduğu ifade edilebilir. Bu bölümün devlet üniversitelerindeki ortalama kontenjan
sayısı 106,9 iken vakıf üniversitelerinde 35,9’tir. Bu iki oran arasındaki farkın yüksek
oluşu, genel olarak vakıf üniversitelerindeki kontenjanların devlet üniversitelerine göre
düşük olması ve bunun bu bölüme de yansıması ile ortaya çıkmış olabilir.
Konaklama işletmeciliği bölümü ise tamamı devlet üniversitesi olmak üzere toplam 12
okulda, genel kontenjanların %21,7’sine sahip olarak yürütülmektedir. Tabloda ifade
edilememekle birlikte bu bölümün büyük oranda turizm işletmeciliği ve otelcilik
yüksekokulları bünyesinde yürütüldüğü de ifade edilebilir. Ayrıca bu bölümün
kontenjanının önemli bir kısmını (1000 kişi) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim programı
oluşturmaktadır. Bu açıköğretim programının da etkisiyle Konaklama İşletmeciliği
bölümünün okul başına ortalama kontenjan oranı 177,5 olarak gerçekleşmektedir.
Üçüncü olarak Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öne çıkmaktadır. Bu bölüm daha
çok 2012 yılından sonra turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokullarının, turizm
fakültelerine dönüşüm sürecinde eğitime başlamalarına rağmen Turizm Rehberliği ve
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Seyahat İşletmeciliği gibi açılışı daha önceki yıllara dayanan bölümleri geride bıraktığı ve
daha fazla okulda, daha fazla kontenjana sahip olarak öğrenci kabul ettiği söylenebilir.
Bu bölümün devlet üniversitelerindeki ortalama kontenjan oranı 53,7 iken vakıf
üniversitelerinde 46,4’tür. Yani Turizm İşletmeciliği bölümü kontenjanlarında görülen
yüksek fark bu bölümde ortaya çıkmamış ve nispeten birbirine yakın oranlar ortaya
çıkmıştır.
Tablo 6’da görüldüğü üzere en az okulda yürütülen (Gazi ve Necmettin Erbakan
Üniversiteleri) ve dolayısıyla en az kontenjana sahip bölüm ise Rekreasyon Yönetimi
bölümüdür. Tablodan görülebilecek bir diğer sonuç vakıf üniversitelerinin Turizm
İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları olmak üzere sadece üç
bölümde öğrenci kabul ettiğidir. Bununla birlikte vakıf üniversitelerinin %7,8’lik
kontenjan ile devlet üniversitelerinin (%92,2) oldukça gerisinde kaldığı da görülmektedir.
Bu oranların devlet ve vakıf üniversitelerinin öğrenci kontenjanları genel oranı ile
örtüştüğü söylenebilir. Nitekim Günay ve Günay (2011) genel kontenjan olarak vakıf
üniversite kontenjanlarının %6,1; devlet üniversite kontenjanlarının %93,9 olduğunu
tespit etmiştir.
Öğretim elemanı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre “yükseköğretim
kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim
yardımcılarıdır” şeklinde tanımlanmaktadır (Mevzuat, 2016). Öğretim elemanı
sayılarının bilinmesi eğitimin kalitesini ortaya koymak için alınacak kıstaslardan biri
olarak değerlendirilmektedir. Bu bakımdan turizm eğitimi verilen okullardaki öğretim
elemanı sayıları analiz edilmiştir (Tablo 7).
Tablo 7. Öğretim Elemanı Sayıları
Prof. Dr.

Doç. Dr.

Y. Doç. Dr.

Öğr. Gör.

Arş. Gör.

Toplam

Fakülte

55

111

179

63

222

630

Yüksekokul

4

13

68

48

16

149

UBYO

10

12

30

25

7

84

Toplam

69

136

277

136

245

863

Tablo 7’de görüldüğü üzere turizm eğitimi verilen okullarda toplam 863 öğretim elemanı
görev yapmaktadır. Öğretim elemanlarının %73’lük kısmı Yrd. Doç. Dr. (%32,1) ve Arş.
Gör. (%28,4) unvanına sahip olarak fakültelerde görev yapmaktadır. Tablo 8 ise öğretim
elemanlarının devlet ve vakıf üniversitelerine göre dağılımını göstermektedir. Buna göre
devlet üniversiteleri öğretim elemanlarının oldukça büyük bir kısmına (%89,8) sahiptir.
Tablo 8. Üniversite Türüne Göre Öğretim Elemanı Sayıları
Prof. Dr.

Doç. Dr.

Y. Doç. Dr.

Öğr. Gör.

Arş. Gör.

Toplam

Devlet Üniversitesi

57

124

245

115

234

775

Vakıf Üniversitesi

12

12

32

21

11

88

Toplam

69

136

277

136

245

863

Tablo 7 ve 8’deki sonuçlar öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısını
hesaplayabilmek için Tablo 3’de yer alan kontenjan sayıları ile kıyaslanmıştır. Bu
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kıyaslama yapılırken, Arş. Gör. unvanına sahip olan öğretim elemanlarının ders verme
yükümlülüğü olmaması nedeniyle kapsam dışı bırakılmış ve ortaya çıkan oran dört katı
alınarak ortaya konulmuştur. Oranın dört kat alınmasının sebebi şu şekilde izah
edilebilir. Bilindiği üzere öğrenci kontenjanları okulların sadece bir yıl aldıkları öğrenci
sayısıdır. Ancak okulların dört yıllık eğitime sahip olması okullardaki toplam öğrenci
sayısını kontenjan sayısının dört katına taşımaktadır 1. Sonuçlar Tablo 9’da
görülmektedir.
Tablo 9. Öğretim Elemanı Başına Öğrenci Sayıları
Öğrenci
Kontenjanı

Öğretim
Elemanı
Sayısı

Kontenjan Esaslı
Öğretim Elemanı Başı
Öğrenci Sayısı

Toplam Öğrenci Sayısı
Esaslı Öğretim Elemanı
Başı Öğrenci Sayısı

Toplam

9862

618

15,9

63,6

Devlet Üniversitesi

9097

541

16,8

67,2

Vakıf Üniversitesi

765

77

9,9

39,6

Fakülte

6475

408

15,9

63,6

Yüksekokul

2426

133

18,2

72,8

UBYO

961

77

12,5

50

Tablo 9’a göre toplamda, öğretim elemanı başına 63,6 öğrenci düşmektedir. Bu oran hem
2008 OECD ortalamasından (15,8) hem de 2011 yılı Türkiye’nin genel ortalamasından
(18,9) oldukça yüksektir (Günay ve Günay, 2011). Ayrıca devlet üniversitelerindeki oran
(67,2) vakıf üniversitelerinden (39,6) dikkat çekici bir şekilde fazladır. Okul türü olarak
bakıldığında ise en yüksek oran Yüksekokullarda gerçekleşirken (72,8); en düşük oran
UBYO’larda ortaya çıkmıştır (50).
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Eğitim faaliyetleri bir toplumdaki bireylerin çalışma hayatlarında nitelikli birer işgücü
haline getirilmesinde en önemli konulardan birini oluşturmaktadır. Bu söylemin turizm
eğitimi söz konusu olduğunda da geçerlilik kazanması, turizm sektörünün beklentilerine
dayalı bir eğitim sisteminin oluşturulmasını ya da mevcut sistemin bu yönde
geliştirilmesini önemli bir gereklilik haline getirmektedir. Bu bakımından turizm
eğitiminin analiz edilmesi önem taşımaktadır. Bu önem derecesi, lisans düzeyi turizm
eğitimi söz konusu olduğunda daha da belirginleşmektedir. Çünkü bu seviye eğitim alan
bireyler birer yönetici adayı olduğundan gelecekte sektörde söz sahibi olabilecek ve
sektörün gelişimine yön verebileceklerdir.
Bu çalışmada Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitiminin güncel durumu ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Halihazırda Türkiye’de turizm eğitimi, mevcut 193 üniversitenin
107’sinde bulunmakta, bunlardan 72’si ise öğrenci alımı yapmaktadır. Özellikle 1990’lı
yıllardan sonra Türkiye’nin turizmde kayda değer ilerlemeler kaydetmesi sonucunda
turizm eğitimi veren kurumların sayısı bu yıllardan sonra hızlı bir şekilde artmıştır.
Ancak bu kurumların, turistik yatak kapasitesi fazla olan yerler dışında kurulması,

Ayrıca bu noktada okulların tamamının dört yıldır öğrenci aldığı ve öğrencilerin
zamanında mezun olduğu diğer bir ifadeyle “okulu uzatmadığı” şeklinde yapılan bir
varsayım yapıldığı da ifade edilmelidir.
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kuruluş yerinin seçiminde bir planlama eksikliğinin olabileceğini akla getirmektedir.
Bununla birlikte 1992 ve 2002 yılı “Turizm Eğitimi Konferansları (Workshop)”nda da bu
konunun dile getirilmesi (Türkeri, 2014) sorunun çözümü yönünde adımların
atılmadığını ve günümüzde de hala devam ettiğini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte
Özdemir vd. (2014) aynı sorunu önlisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumlar
açısından da dile getirmektedir. Bu sorunun giderilmesi kamu kaynaklarının daha doğru
kullanılmasını sağlayacağından ve yukarıda da ifade edildiği üzere sektör ve öğrenci
açısından birçok avantajı beraberinde getireceğinden önem taşımaktadır.
Turizm eğitimi verilen bölümler içerisinde Turizm İşletmeciliği bölümünün büyük bir
ağırlık taşıdığı, araştırma soncunda elde edilen bir diğer önemli bulgudur. Bu bölümde
eğitim alan öğrencilerin aldıkları farklı derslerin de etkisiyle konaklama, seyahat ve
havayolu işletmeleri gibi birçok farklı işletme türünde çalışabilecek olması bu bölümün
eğitim kurumları tarafından daha çok tercih edilmesine sebebiyet vermiş olabilir. Bir
diğer bulgu Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün geçmişi kısa olmasına rağmen
hem okul sayısı hem de kontenjan bakımından önemli rakamlara ulaşmış olmasıdır. 2011
yılında toplam yedi okulda yürütülen bu bölümün kontenjanını 370 iken (Görkem ve
Sevim, 2011) günümüzde toplam on dokuz okulda 985 öğrenci kontenjanı ile
yürütülmektedir.
Turizm eğitimi veren kurumların öğrencilere uygulama yapma imkanı sunabilmesi
eğitimde niteliğin artırılması bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu nedenle
okullarda uygulama oteli bulunup bulunmadığı konusu eğitim kalitesi bakımından
önemli ipuçları sunabilir. Yapılan inceleme sonucu okulların düşük olarak belirtilebilecek
bir oranda (%34,7) uygulama oteline sahip olduğu tespit edilmiştir. Soybalı ve
Bayraktaroğlu (2013) da okulların uygulama tesis ve olanakları bakımından sıkıntılar
yaşadığını tespit etmiştir. Geçen süre zarfında sıkıntıların devam etmesi olumsuz bir
durum olarak ifade edilebilir. Bu sıkıntıların giderilmesi ile eğitim kalitesi artırılabilecek
ve öğrenciler sektör beklentilerine daha uygun yeterlilikler taşıyabilecektir. Bu bakımdan
okulların uygulama olanaklarının artırılması önemli bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu nedenle eğitim kurumlarının yöneticilerine büyük görevler düşmektedir.
Eğitim kalitesi bakımından göz önüne alınabilecek bir diğer önemli kıstas öğretim
elemanı başına düşen öğrenci sayısıdır. Bu konuda turizm eğitimi veren okulların OECD
ve Türkiye ortalamalarının gerisinde kaldığı araştırma sonucunda tespit edilmiştir. Boylu
ve Arslan (2014) ise 2012-2013 yılı itibari ile öğretim elemanı başına düşen öğrenci
sayısını 49 olarak tespit etmiştir. Geçen süre zarfında bu sayının 63,6’ya çıkması öğretim
elemanı sayısındaki artışın öğrenci sayısındaki artışın gerisinde kaldığını ortaya
koymaktadır. Bu bakımdan yeni üniversitelerde turizm bölümleri açılması konusunda
daha ihtiyatlı davranmak gerekmektedir. Bir diğer taraftan öğretim elemanı başına
öğrenci ortalamasının yüksek olması okulların öğretim elemanı ihtiyacı olduğunu da
ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi eğitimin kalitesini artırabilecek önemli bir
husustur.
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GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA KARS YÖRESİNİN YEREL TATLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bekir EŞİTTİ
Arş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi
besitti@hotmail.com
ÖZET
Gastronomi turizmi üzerine yapılan çalışmaların kırsal alanlardaki turizm içerisinde
gastronominin etkinliği, sürdürülebilir iyileşme ve pazarlama açısından önemi üzerine
yoğunlaştığı görülmektedir. Yerel yiyecek ve içecekler turist memnuniyeti için önemli
katkılar sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Türkiye’nin doğuya açılan kapısı
olarak Urartular döneminden günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve
büyük bir plato özelliği gösteren coğrafyasının doğal çekicilikleri ile Kars’ın yöresel
mutfak kültürüne dikkat çekerek, yöre mutfağına ait unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin
tanıtımını yapmak ve bölgenin gastronomi turizmine katkı sağlamaktır. Çalışma
kapsamında; yörenin mutfak kültürü incelenmekte ve yörede yaşayan yaşı ilerlemiş
kişilerle yüz yüze görüşülerek yöresel yiyecekler hakkında detaylı bilgiler
sunulmaktadır. Bu çalışma Kars’ın gastronomi turizmi potansiyeli hakkında fikir vermesi
ve bölgenin gastronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesi açısından önem
taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Sürdürülebilirlik, Mutfak kültürü, Mutfak turizmi,
Kars.
GİRİŞ
Gastronomi kavramı üzerine yapılan tanımlar çok olmakla beraber tüm tanımların ortak
özellikleri dikkate alındığında; gastronomiyi “temelinde belirli kültürlerin yansıması
olan, yemek hazırlama, pişirme, sunum ve yeme-içme deneyimiyle ilgili bir sanat ve
bilim dalı” şeklinde tanımlamak mümkündür (Sarıışık ve Özbay, 2015). Gastronomi
turizmi ise turistlerin gastronomik ürünleri tatması amaçlı yeni deneyimler elde etmesi
ve bu deneyimi yaşarken konaklama transfer gibi turizm faaliyetlerini kullanıyor olması
sonucu yapılan turizm çeşididir (Mason ve Paggiaro, 2009). Son yıllarda turizm
aktiviteleri bir destinasyonun tarihsel mirası, farklı kültürü, tat, aroma ve lezzetlerine
yani yeni öğrenme fırsatlarına yönelmeye başlamıştır. Bu anlamda, yemeğin anlamı
turistlere sadece sunum yapılan günlük bir uygulama olmanın ötesine geçerek turistin
genel deneyimine katkı sağmaktadır (Björk ve Kauppinen-Räisänen, 2014). Hatta
insanların bir destinasyonu ziyaret edebilmesi için tek başına bir seyahat motivasyonu
olabilmekte ve ülke tanıtımlarında aktif bir rol üstlenebilmektedir (Küçükaltan, 2009: 8;
Acar, 2016: 82).
Yerel mutfaklar bir destinasyonun somut olmayan kültürel mirasının merkezi bir
göstergesidir ve yerel mutfağın tüketimiyle ziyaretçiler gerçek bir kültürel deneyim elde
edebilirler (Okumus, Okumus ve McKercher, 2007). Türkiye ele alındığında Türk
mutfağının şekillenmesinde Orta Asya Türkleri, Selçuklu ve Osmanlı döneminin
etkisinin büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca günümüz Türk mutfağının
zenginleşmesinde, Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların da etkisi büyüktür (Güler ve
Olgaç, 2010: 228).
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Türkiye’de bugüne kadar belli başlı 10 ilin “gurme şehir” olarak belirlendiği
görülmektedir. Ancak gastronomi amaçlı ziyaret edilebilme potansiyeline sahip il
sayımız daha fazladır (Özbey, 2016). Kars ele alındığında ise tarıma ve hayvancılığa
dayalı bir ekonomisinin ve yaşam tarzının var olduğu görülmektedir. Bu bağlamda yöre
mutfağı hayvansal ürünlerin yanı sıra un ve baklagillere dayalı yiyecek ve yemeklerden
oluşmaktadır. Çalışma kapsamında Kars’ta gastronomi turizminin yerleşmesi ve
geliştirilmesi için yapılması gerekenler değerlendirilmektedir. Ayrıca yöreye has
ürünlerle hazırlanan ve uzun yüzyıllar boyunca coğrafi yapı ve kültürel etkileşimlerle
yoğrulmuş yörenin en özel gastronomik unsurları arasında yer alan yemekler
tanıtılmaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
Yemek, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade şeklidir. Turizm ve yemek
arasındaki ilişki yemek turizmi, mutfak turizmi veya gastronomi turizmi olarak
adlandırılabilmektedir (Ignatov ve Smith, 2006; Okumuş vd. 2007; Horng ve Tsai, 2010;
Jiménez Beltrán vd. 2016). Gastronomi aslında, damak tadı ve iştah gibi zevkler amacı ile
deneme-yanılmanın, tarihsel bilginin, kültürün, alışkanlığın, yeteneğin, emeğin,
ihtişamın, kazanılmış beğenilerimize uygun olarak, ahenkli bir şekilde, bir araya
getirilmesidir (Hatipoğlu, 2010: 6). Bu açıdan gastronomi turizmi, restoran ve otellerde
turistler için yemeklerin hazırlanmasından ziyade yerel yiyecek ve içeceklerle ilgili
deneyim yaşamak amacıyla turistlerin seyahat etmesini kapsamaktadır (Yüncü, 2010).
Gastronomi alanında ilk resmi çalışma Jean Anthelme Brillat-Savarin tarafından 17551826 yıllarında yapılmıştır. Bu çalışma La Physiologie du gout dergisinde 1825 yılında
yayınlanmış ve bu tarihden sonra Lezzet Fizyoloji olarak İngilizce'ye defalarca tercüme
edilmiştir. Brillat-Savarin’in bu çalışması bir bilim dalı olarak duyular, yiyecek ve içecek
tüketimi arasındaki ilişki hakkında daha sonraki çalışmaların önünü açmıştır (Kivela ve
Crotts, 2006: 355). Gastronomi turizmi alternatif turizm kapsamında ise ilk olarak 1998
yılında Long’un “Culinary Tourism” adlı eserinde ortaya atılan bir kavramdır (Long,
1998: 183). Gastronomi turizmini Long (1998: 183) turistler tarafından farklı kültürlere ait
yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yoluyla ortaya çıkan kültürel etkileşim olarak
tanımlanmaktadır. Gastronomi turizmi kapsamında yer alan yerel gıdalar ve mutfak
gelenekleri çeşitli nedenlerden dolayı haklı bir üne sahiptir. Öncelikle mevcut tüketicinin
sağlığa ve çevreye verdiği önem saf, taze ve sağlıklı yiyecek ve içecekler için bir talep
oluşmaktadır. İkinci olarak ziyaret edilen bölgenin geleneksel yemeklerini tatmak için
turistlerde gerçek bir ilginin var olmasıdır (Wolf, 2002). Ayrıca Gastronomi turizmi yerel
halk ve yöredeki tarımsal faaliyetleri geliştirip, destekleyecek şekilde gerçekleştirilen bir
turizm hareketliliği olmasının yanında seyahat etmede motivasyon faktörü olarak; yerel,
otantik, nostaljik, insan sağlığı için yararlı, besin değeri yüksek, çevreye duyarlı şekilde
üretilen, hazırlanan ve tüketilen yiyecek ve içeceklerden oluşan bir bütündür (Acar, 2016:
82).
Genel olarak Türk mutfağına bakıldığında tarihsel birikim ve çeşitlilik, yaşanılan
coğrafyanın zenginliği, kaliteli ürünlerin esas öğelerini oluşturduğu görülmektedir. Türk
mutfak kültürü, çeşitliliği ve damak tadına uygunluğu yönünden olduğu kadar pek çok
yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye ve hatta vejeteryan mutfağına
kaynaklık edebilecek örnekleri barındırmaktadır. Türk mutfağının özelliklerini Önçel
(2015: 35) aşağıdaki şekilde sıralamaktadır;
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Türk mutfağında ana yiyecek maddesi ekmektir.
Türk mutfağında, yemeklerde alışkanlıklar önemli rol oynar.
Türk mutfağında hamur işleri yemek çeşitleri arasında en önde gelenlerdendir.
Türk mutfağında sebzelerin etli, soğanlı, domatesli ve salçalı pişirilmesi
yaygındır.
Türk mutfağında özellikle kırsal bölgelerde kendi kendine yetişen otlar, mantar
ve köklerden fazlaca yararlanılır.
Türk mutfağında yağ çok önemlidir. Zeytinyağı çoğunlukla Batı Anadolu
mutfağında kullanılır. Sütten elde edilen yağlarla, iç ya da kuyruk yağı
ülkemizin her bölgesinde yaygın bir biçimde kullanılır.
Türk mutfağında yoğurt önemli bir gıda kaynağıdır. Yemeklerin üzerine sade
ya da sarımsaklı yoğurt dökmek ve serinlemek için ayran tüketimi de oldukça
yaygındır.
Türk mutfağında sos servisi yoktur. Son yıllarda batı mutfaklarının etkisi ile
yemeklerin yanında sos servisi yapmak yaygınlaşmaya başlamış olsa da hala
eski gelenekler uygulanmaya devam etmektedir.
Türk mutfağında çeşitli baharatlar kullanılır. Salata, çorba ve yemeklerde,
maydanoz ve dereotu ile yaş ve kuru nane kullanımı yaygındır.
Türk mutfağında yemeklerde süslemeye fazla önem verilmez. Yemeklerin
görünüşünden çok lezzetli olmasına özen gösterilir.

Türkiye mutfağının genel özelliklerinin yanı sıra yerel anlamda her bölgesinin ayrı ve
benzersiz gastronomik çekicilikleri de oldukça fazladır. Yerel girişimcilere düşen görev
eldeki değerleri iyi yöneterek her turiste aradığı benzersiz yemek deneyimini
yaşatabilmektir (Yetiş 2015: 14). Bu doğrultuda Kars yöresinin kültürel ve doğal
güzelliklerinin yanı sıra bölgenin yemek kültürünün de tanıtılması ile bölge turizminin
çekiciliğini arttırabilecektir.
Kars Yöresi ve Mutfak Kültürü
Kars, coğrafi yapısı ve iklimin şekillendirdiği doğal değerlerle, zengin bir kültür
mirasıyla turizm potansiyeline sahiptir. Kars, Doğu Anadolu Bölgesinin kuzeydoğu
kesimlerinde yer almaktadır. Büyük bir plato özelliği gösteren il coğrafyasında genel
olarak bitki örtüsü bozkır görünümündedir. Yalnız Sarıkamış ilçesinde çam ormanları
bulunmaktadır. Kağızman ilçesinde ise bağ ve bahçecilik yapılmaktadır. İlçenin iklimin
daha ılıman olması yöreyi organik tarım faaliyetleri açısından son derece uygun
kılmaktadır.
Şekil: Kars Haritası

Kaynak: www.burdasinn.com/kars.asp
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Urartulardan başlayarak Ermeni, Selçuklu, Osmanlı, Rus ve daha birçok medeniyetin
yaşamış olduğu Kars, kültürel ve kentsel turizm gelişimine açıktır. Öte yandan bölgenin
zengin su kaynaklarını oluşturan çeşitli göl ve akarsuların bulunması, kuş gözlemlerinin
ve çiçek seyirlerinin yapılabileceği ekolojik zenginliği, kenti alternatif turizm/ ekolojik
turizm açsından da önemli kılar. Kars’ı ziyaret eden turist sayısı diğer turizm
merkezlerine oranla son derece düşük olmakla birlikte bölgesel anlamda umut vericidir.
Son yıllarda kente gelen turist sayısında, ilde yapılan ulusal ve uluslararası etkinlikler ve
havayolu ulaşımının yaygın kullanımına dayalı bir artış söz konusudur (TÜİK, Seçilmiş
Göstergelerle Kars, 2013: 14). Soyut kültürel mirasın somut yansımasının en güzel
örneklerinden olan yöre mutfakları, aynı zamanda toplumların yaşam tarzları ve tarihi
değerleri hakkında da bilgiler sunmaktadır. Yöresel yemek kültürü, küreselleşmenin
etkisiyle günümüzde unutulmaya doğru yol alsa da, yöresel yemekleri satan az sayıda
duyarlı küçük işletmeci ve yerel halkın bir kısmı tarafından bu otantik lezzetler
yaşatılmaya çalışılmaktadır (Acar, 2016).
Araştırmanın bu kısmında; Kars’ın sahip olduğu coğrafi özellikleri ve kültürel kimliği
içerisinde hayat bulmuş geleneksel yöntemlerle hazırlanan; Kars böreği, Kars’ın Arpaçay
ilçesi Koç köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Sakine Aydoğdu ile Elma Dolması Kars
merkeze 25 km. uzaklıktaki Subatan köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Güleser Doğan
ile, Kaz Tandır ve kaz suyu ile yapılan Bulgur Pilavı Kars merkeze 75 km mesafede
bulunan Ermenistan ile sınır boyu olan Süngüdere köyünden 58 yaşındaki Yeter Sosyal
Daş Köfte Kars merkezde lokanta işleten 55 yaşındaki Mehmet Çoban ile, son olarak
Patatesli, Mercimekli Erişte Pilavı Kars merkez Fevziçakmak mahallesinde ikamet eden
64 yaşındaki Melek Gürbüz ile yüz yüze yapılan görüşmeden elde edilen bilgiler
doğrultusunda derlenmiştir.
Elma Dolması
Kars’ın Kağızman ilçesinde geçim kaynağı olan meyvecilikte önde gelen ürünü olan
uzun elma ülke genelinde aromasının yanı sıra şekli ile de meşhur bir meyvedir. Bu elma
türü sadece Kağızman da yetişmektedir. Aras Nehri yatağında, verimli topraklara sahip,
ılıman iklimiyle ilçe, yüksek dağlar arasında, tarım yapmaya elverişli coğrafi konuma
sahiptir. Elma Dolması tarifi Kars il merkezine 25 km. uzaklıktaki Subatan köyünde
ikamet eden 65 yaşındaki Güleser Doğan ile yüz yüze yapılan görüşmeden elde edilen
bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.
Resim 1: Kars Elma Dolması

Malzemeler (4 Kişilik):
Dört orta boy elma,
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Bir avuç ceviz içi
Bir Avuç Kişniş (Kuş) üzümü
Pudra şekeri
2 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı su
Kars Elma Dolması’nın Hazırlanışı:
Elmalar boyuna, ortadan ikiye kesilerek ayrılır. Elmaların içleri iyice oyulur. Elmaların
oyulan kısmına ezilmiş ceviz içi ve önceden tereyağında kavrulmuş kişniş üzümü ve
pudra şekerinden alabildiği kadar konur. Elma yarımları tekrar düz olacak şekilde yüz
yüze konulur ve kapatılır. Bu şekilde hazırlanan elmalar ağzı küçük ve kapalı bir kaba
sıra ile ve üst üste konur. Bunların üzerine bir kaşık tereyağı ve bir bardak su ilave edilip
tencerenin kapağı iyice kapatılır. Tencere hafif ateş üzerine konup elmalar
yumuşayıncaya kadar iyice pişirilir. Ancak su zamanından evvel az gelecek olursa biraz
daha su ilave edilir. İsteğe göre sıcak veya soğuk servis yapılır.
Kaz Tandır ve Kaz Suyuna Bulgur Pilavı
Kaz iklimin daha soğuk, temiz akarsu kaynaklarının bol olduğu ve geniş çayır
alanlarının bulunduğu yörelerde yetiştirilmektedir. Kars yörenin uygun iklim ve coğrafik
yapısının yanısıra, üretim maliyetinin düşüklüğü kaz etinin yöresel tuzlama ve kurutma
gibi depolama yöntemleri ile uzun kış mevsimi süresince depolanabilmesi ve yerel halkın
yaygın kaz eti tüketim alışkanlığı Kars’ta kaz yetiştiriciliğini olumlu olarak
etkilemektedir. Kars ve yöresinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan kazların, eti ve
yenilebilir iç organlarının yanısıra, tüyleri dahil hemen tamamı değerlendirilmektedir
(Kırmızıbayrak, 2002: 667). Kazın kesim ve muhafaza türüne göre değişik pişirme
usulleri olmakla beraber yörede en yaygın pişirme tekniği kazın tandırda pişirilmesidir.
Tandır yörede hemen hemen her evde bulunur. Tandır, bir bucuk metre derinliğinde
kesik huni şeklinde kırmızı toprakta yapılmış bir ocaktır. İçinde odun veya tezek
yakılarak
kızdırılır.
Ekmek
ve
yemek
yapımında
kullanılır
(www.karskulturturizm.gov.tr). Kaz tandır ve kaz suyuna bulgur pilavı tarifi Kars
merkeze 75 km. mesafede bulunan Ermenistan ile sınır boyu olan Süngüdere köyünden
58 yaşındaki Yeter Sosyal ile yüz yüze yapılan görüşmeden elde edilen bilgiler
doğrultusunda derlenmiştir.
Resim 2 : Kaz Tandır ve Kaz Suyuna Bulgur Pilavı

Kaynak: http://www.terekemekarapapakturkleri.com
Malzemeler (6 Kişilik):
1 adet temizlenmiş kaz
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1 baş kuru soğan
4 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı kuru üzüm (kişniş)
1 kahve fincanı fıstık içi
5 su bardağı bulgur,
Yeteri kadar tuz ve biber.
Kaz Tandır ve Kaz Suyuna Bulgur Pilavının Hazırlanışı:
Kaz kesildikten sonra 4 veya 5 saat güneşe doğru asılarak kurutulur. Daha sonra
tandırda bulgur tuzlu suda haşlanır. Bulgurun içerisine lezzet vermesi amacıyla bir baş
soğan birkaç yerinden bıçak darbesiyle yaralanarak konulur. Kaynamaya başlayınca
hafif ateşe alınır. Suyunu çekip göz göz olmaya başlayınca tavada kızdırılmış tereyağı,
fıstık içi ve kişmiş üzerine dökülür, tandırın dibine oturtturulur. Tam üstüne gelecek
şekilde kaz ayaklarından aşağıya doğru asılır. Tandırın sıcaklığı ile kızaran kazın yağı
pilavın üzerine damlar. Pilavda tandırın sıcaklığında demlenir. Kaz piştikten sonra
çıkarılır. Etleri pilavın üstüne konularak servis edilir.
Tandır olmayan evlerde bulgur pilavı ayrı yapılır. Eğer kaz daha önceden bol tuzlanarak
açık havada kurutulmuşsa pişirilmeden önce ılık suda birkaç defa suyu değiştirilerek
tuzu çıkarılmalıdır. Kaz eti ocakta ortala 2,5 ya da 3 saatte pişer. Pişen kaz etleri
süzgeçten geçirilir ve bulgur pilavı üzerinde servis edilir. Bulgur pilavı sade kaz suyu ile
yapılabileceği gibi bulgurun içerisine erik, aşma ve üzüm de dahil edilebilmektedir.
Kars Böreği
Kars böreği tarifi Kars’ın Arpaçay ilçesi Koç köyünde ikamet eden 70 yaşındaki Sakine
Aydoğdu ile yüz yüze yapılan görüşmeden elde edilen bilgiler doğrultusunda
derlenmiştir
Resim 3: Kars Böreği

Kaynak: www.lezzetlisirlar.com
Malzemeler (4 kişilik):
2,5 su bardağı un
2,5 yemek kaşığı tereyağı
4 adet yumurta
3 su bardağı süt
250-300 gram rendelenmiş Kars kaşarı
¼ demet maydanoz
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1 çay kaşığı tuz
Kars Böreğinin Hazırlanışı:
Öncelikle böreğin hamuru hazırlanır. Dört ya da beş adet yumurta kırılıp çırpılır.
Çırparken 1 çay kaşığı tuz ve üç su bardağı süt eklenir. Sonra 2,5 su bardağı un azar azar
ilave edilerek karıştırılır ve kıvam elde edilir. 2,5 yemek kaşığı tereyağı eritilir. Yanmasın
diye yüzündeki tortu alınır. Geniş tabanlı bir tavaya eriyen tereyağından bir miktar
sürülür ve tava yağlanır. Hazırlanan hamurdan bir kepçe alınır ve yağlanıp kızdırılan
tavaya aktarılır. Hamurun düz bir şekilde yayılması sağlanır. Arkalı önlü ters çevirerek
kızartılır. Daha sonra ¼ demet oranındaki maydanoz ince ince kıyılır ve rendelenmiş eski
kaşarla karıştırılır. Fırın tepsisinin tabanına tereyağı sürülür. Ve yağın hafif kızartılan
hamurları arasına eski kaşar ve maydanoz karışımı koyarak ve üstleri her seferinde
tereyağı ile yağlanarak üst üste konulur. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üstü
kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika fırınlanır. Çıkan börek 5-10 dakika dinlendirildikten
sonra dilimlenerek afiyetle yenilir.
Daş Köfte
Türkiye’deki sığır varlığının % 3,2’sini bulunduran ve arazisinin % 39,2 gibi önemli bir
kısmının çayır-mera alanlarıyla kaplı olduğu Kars yöresinde toplam aktif nüfusun
ortalama % 68,2’si gibi büyük bir bölümünün tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır
(Demir ve Aral, 2009). Bu durum et ve et ürünlerinden elde edilen yiyeceklerin
fazlalığının sebebini oluşturmaktadır. Bu yörenin en önemli geleneksel tatlarından biri
olan daş köftedir. Meralarda bitki zenginliğinden faydalanılarak yetiştirilen büyükbaş
hayvanlardan elde edilen etlerle ve tarımsal arazilerde yetiştirilen doğal ürünlerle birlikte
pişirilmektedir. Bu yemek Kars merkezde lokanta işleten Mehmet Çoban usta ile yapılan
yüz yüze görüşmelerden elde edilen bilgilerden ve ilgili literatürden derlenmiştir.
Resim 4: Kars Yöresi Daş Köfte

Kaynak: www.turkmaxgurme.com
Malzemeler (4 kişilik):
500 gram dana kıyma
2 çay kaşığı zerdeçal
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
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1 yemek kaşığı mısırözü yağı
¼ demet maydanoz
1 adet kuru soğan
2 çay bardağı bulgur
1 adet yumurta
2 orta boy patates
Daş Köftenin Hazırlanışı:
Öncelikle kıyma içine mısırözü yağı, salça, ince kesilmiş maydanoz, bulgur karıştırılıp
yoğrulur. Sonra karışıma zerdeçal, karabiber serpilip yumurta kırıldıktan sonra tekrar
yoğrulur. Karışım avuç içi büyüklüğünde yuvarlanarak köfteler hazırlanır. Daha sonra
tereyağı ile ince kıyılmış, kavrulmuş soğana salça ve su eklenip suyun kaynaması
beklenir. Kaynayan suya köfteler ilave edilir ve beş dakika kadar kaynamaya bırakılır. Bu
aşamadan sonra patatesler 4 veya 5 parçaya bölünerek kaynayan karışıma eklenir.
Patatesler pişince yemek servise hazır hale gelir. Biraz dinlendirilerek servisi yapılır.
Patatesli, Mercimekli Erişte Pilavı
Kars Doğu Anadolu Bölgesi' nin en soğuk bölgesinde yer alır. Bu nedenle karasal bir
iklime sahiptir; kışları uzun ve sert geçer. Bu nedenle yöre halkı yaz aylarında kışlık
yiyecek yığmaktadır. Bu yiyeceklerden en yaygın ve sevileni eriştedir. Erişte aşı, kesme
aşı gibi erişte kurutulmadan yapılan yemekler olduğu gibi eriştenin yaz güneşinde
kurutulması ve kavrulmasıyla depolanan kışlık erişteden patatesli ve/veya mercimekli
erişte pilavı da yapılmaktadır. Patatesli, mercimekli erişte pilavı tarifi Kars merkez
Fevziçakmak mahallesinde ikamet eden 64 yaşındaki Melek Gürbüz ile yüz yüze yapılan
görüşmeden elde edilen bilgiler doğrultusunda derlenmiştir.
Resim 5: Patatesli, Mercimekli Erişte Pilavı

Malzemeler (4 kişilik):
500 gram erişte
2 bardak mercimek
2 adet patates
3 kaşık tereyağı
Patatesli, Mercimekli Erişte Hazırlanışı:
Kaynar suda 2 bardak mercimek pişirilir ve acısı alınır. Ayrı bir tencerede 500 gram
erişte kaynayan suya eklenerek pişirme işlemine devam edilir. Erişte az bir süre
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kaynatılarak suyu süzülür. 1 kaşık tereyağı eritilir. Soyulup dilim dilim kesilen iki
patates yağda kızartılır. Kızaran patateslerin üzerine suyu süzülen mercimek ve erişte
karıştırılarak eklenir ve pişirme işlemine kısık ateşte birkaç dakika daha devam edilir.
Kızarıp kavrulan malzemelerin üzerine 2 yemek kaşığı tereyağı eklenir. Pilav ocaktan
alındıktan sonra beş dakika dinlendirilir. Erişte pilavı patatesler üste gelecek şekilde ters
çevrilerek servis tabağına alınır. Erişte pilavı sunuma hazırdır.
SONUÇ
Yöresel tatların korunarak gelecek nesillere aktarılması gastronomi turizminin bir yöre
üzerindeki en önemli etkilerinden biridir. Gastronomi turizmi bölgede veya yörede
sürdürülebilir bir turizm anlayışının oluşmasına, yöresel olarak üretiminin yapılabildiği
ürünlerin korunmasına, bu ürünlerin kayıt altına alınabilmesine ve dolayısıyla yöresel
değerlerin korunması ve geliştirilmesine yardımcı olmaktadır (Yetiş 2015: 17). Bu
bağlamda Kars yöresinde unutulmaya yüz tutmuş, gastronomik anlamda değerli olan
pek çok yemeğin var olduğu araştırma kapsamında görülmüştür.
Çalışma kapsamında ele alınan bu yemeklere fiyonk tatlısı, kete, haşıl, feselli, hangel
(diğer bir deyişle yaprak mantı), kesme çorbası, kuymak, katmer, hasuda, erişte çorbası,
evelik çorbası, kuzu karski gibi yemekler ve tatlılar da eklenebilir. Kaşarı, Göbek kaşarı,
Gravyeri, otlu peynirleri ve balın yanı sıra, Kars yöresinin zengin ve renkli bir mutfağının
da var olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda, Türkiye’nin doğuya açılan kapısı
olarak Urartular döneminden günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihin
ve büyük bir plato özelliği gösteren coğrafyanın, doğal çekiciliklerin ve zenginliğin
doğrudan yöre mutfağına yansıdığı tespit edilmiştir. Gastronomik değerlerin
korunabilmesi için öncelikle Kars yöresi yemeklerine ait envanter çıkartılmalı ve reçeteler
hazırlanarak, bu reçeteler yerel restaurantların ve konaklama işletmelerinin menülerine
dahil edilmeli, yöreye ait yemekler yörenin ekonomisine katkı sağlamalı ve en önemlisi
gelecek nesillere aktarılması sağlanmalıdır. Böylece kültürel ve doğal değerler gelecek
nesillere aktarılarak bu değerlerin sürdürülebilirliği sağlanabilinecektir. Ayrıca yerel
ekonominin kalkınmasına katkı sağlanacak ve kültürel tatların tanıtımı ile bölgenin
turistik çekiciliği arttırılabilecektir.
Osmanlılardan itibaren batılılaşmanın etkisi, gıda sektöründeki gelişmeler, fast food
akımı ve turizm sektörünün etkisi gibi nedenlerden dolayı Türk mutfağının değişimlere
uğradığı görülmektedir. Bunda Türk toplumun kendi kültürüne, kendi mutfağına ve
yemeklerine yabancılaşmasının payı büyüktür. Önemli olan Türk mutfağına ait lezzet ve
tatların unutulmasını önleyecek çalışmaların yapılmasını sağlamaktır (Sürücüoğlu ve
Akman 1998: 52; Önçel, 2015: 41). Bu bağlamda benzer çalışmalar yapılarak gastronomik
değerler yörelere göre kayıt altına alınmalıdır. Bu çalışma yalnız Kars yöresinin
yemeklerine değinebilmiştir ve çalışma kuramsal olarak yürütülmüştür. Gelecekte Kars
yöresine gelen ve gastronomiyi birincil seyahat gerekçesi olarak değerlendiren turistlerin
temel özelliklerini belirlemeye yönelik araştırmalarla ilgili literatüre zenginlik
kazandırabilir. Ayrıca yörede bulunan yiyecek içecek işletmelerinin yöresel lezzetleri
menülerinde kullanım düzeyine bakılması da konunun anlaşılması açısından faydalı
olacaktır.
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ÖZET
Turistik ürün veya hizmet satın alan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına yön veren önemli
etkenlerden biri olan dini inanışlar, kültürel bir etmen olarak insanların değerleri,
alışkanlıkları ve tutumları ile birlikte yaşam biçimleri üzerinde de önemli derecede etkili
olur. Bu etki turizm hareketlerine katılan tüketicilerin satın alma sürecini, satın alma
davranışını önemli ölçüde etkiler. Bu doğrultuda gelişen güncel turizm türlerinden biri
helal turizmdir. Helal turizm, konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım vb. turizm
faaliyetlerinden doğan ihtiyaçların İslami kural ve inanışlara uygun şekilde karşılanması
ile ilgili faaliyetlerdir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin mevcut kültürü ve dini boyutu
itibariyle öncelik verilebilecek turistik ürünlerden biri olan helal turizmin Dünyadaki
durumunu incelemek, helal turizm uygulamalarının olduğu ülkelerin stratejilerini ve
güçlü yanlarını irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda helal turizm literatürü
derinlemesine taranmış ve helal turizmin genel yapısı ortaya konmuştur. İlgili alan
doğrultusunda yapılan yazın taraması sonucunda, gayrimüslim ülkelerde dahi helal
turizm pazarına yönelik stratejiler uygulanırken ülkemizde bu pazara yönelik stratejilerin
henüz belirlenmediği sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda Helal turizmin bir turizm
politikası olarak ele alınması ve Türkiye'nin 2023 vizyonuna uyarlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Turistik Ürün, Strateji.
GİRİŞ
Dünyadaki eğilimler, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselmenin artarak devam
edeceğini ve turizmde deneyimli gezgin grubunun büyüyeceğini göstermektedir. Turist
tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artmaya devam edecek, konfor ve macera
motifleri ağırlıklı hale gelecektir. Bu kapsamda, turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet
kalitesinin yükseltilmesi önem taşımaktadır. Bu çeşitlendirme ve hizmet kalitesinin
yükseltilmesi hususunda baz alınması gereken Helal ürün ve hizmetlerin gelişmesinde de
aynı şekilde talep bazlı bir artış söz konusudur.
Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve Dünya Bankasının tespitlerine göre; turizm sektörü son
10 yılda 3 kat büyümüş olup, gelecek 20 yıl içerisinde ise “Dünyanın en büyük endüstrisi”
haline gelmesi beklenmektedir (Sönmez, 2012:120). Dünyadaki bu ciddi beklentilere
paralel olarak ülkemizde 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar $ dış turizm geliri ve
turist başına yaklaşık 1350 $ harcamaya ulaşılması öngörülmektedir (Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2007). Turistlerin seyahat etmek amacı ile gittikleri ülke veya bölgelerde
gereksinimlerini karşılamak amacı ile yaptıkları harcamalar, söz konusu yerin ekonomik
gelirinin artmasını sağlayacaktır. Turistik tüketim harcamaları yapan yerli ve yabancı
turistlerin artan turizm talebini karşılamaya yönelik yapılan turistik yatırımlar ise turizm
sektöründe veya diğer sektörlerde üretim faktörlerinin gelirlerini oluşturmaktadır. Bu
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doğrultuda önem arz eden turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi
turistik ürünün en önemli unsurlarındandır. Konaklama, yeme içme, ulaştırma, eğlence ve
diğer birçok hizmetlerin bileşimi şekilde tanımlanan turistik ürün turistin seyahati
boyunca yararlandığı hizmetlerin bütünüdür (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007:3; İTO,
2007; Hussein ve Saç, 2008; Hacıoğlu, 2000).
Turistik ürün, herhangi bir turizm hizmeti veya hizmetlerin bileşimidir. Türkiye’nin
mevcut kültürü ve dini boyutu itibariyle öncelik verilebilecek turistik ürünlerden biri helal
turizmdir. Helal turizm kavramının temelini İslami esaslar doğrultusunda gerçekleştirilen
turizm aktiviteleri oluşturmaktadır. Helal turizm, konaklama, seyahat, rekreasyon, ulaşım
vb. turizm faaliyetlerinden doğan ihtiyaçların İslami kural ve inanışlara uygun şekilde
karşılanması ile ilgili faaliyetlerdir. Helal turizm, Müslümanların dinlenme amaçlı
seyahatlerinde İslâmî koşullara uygun helal konseptli işletmeleri tercih etmesidir. Helal
turizm, İslami motivasyona sahip turistlerin İslami ilkelere uygun gerçekleştirmiş olduğu
turizm faaliyetidir. Helal turizm altyapısının iyileştirilmesi, bu alandaki alt ve üst yapıların
zenginleştirilmesi, helal turizmin teşvik edilmesi ile Helal turizm ülkemizin en çok turist
çeken turizm türlerinden biri olabilir. (Din, 1989; Doğan, 2008; Kızılgöl ve Erbaykal, 2002;
Yılmaz ve Güler, 2012: Yeşiltaş, Cankül ve Temizkan, 2012; Tekin, 2014; Arpacı ve Batman,
2016).
Bu doğrultuda çalışmanın amacı, helal turizmi turistik bir ürün olarak irdelemek, helal
turizmin Dünyadaki değerini incelemek ve helal turizm uygulayan ülkelerin durumunu
araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda dünyada yükselen değer olan helal turizm
literatürü derinlemesine taranmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
Turistik ürünlerin, bulunduğu yerde değil mevcut ve potansiyel turistlerin bulunduğu
yerlerde yoğunlaştırılması turizm pazarlamasının vazgeçilmez bir koşuludur. Dolayısıyla
tüketicilerin, turistik ürünlerin bulunduğu, verildiği veya işlendiği yerlere çekilmesi veya
taşınması gerekmektedir. Turistik ürünün en önemli özelliği, birbirini tamamlayan birçok
somut ve soyut faktörden oluşmasıdır. Ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi
ürünlerin bir araya gelmesi turistik ürünün somut tarafını oluştururken, turistlerin bu
hizmetleri satın alırken yaşadıkları olumlu ya da olumsuz olay ve düşünceler kavramın
soyut yanını ifade etmektedir. Yapısal özelliği nedeni ile turizm faaliyetine katılan bir turist
sadece tek bir unsurdan yararlanamaz. Aksine birçok toplumsal, ekonomik, coğrafi,
kültürel ve dini unsurun birleşimden ortaya çıkan “temel turizm ürününü” satın alır.
Tüketicinin tatil deneyiminin oluşmasında bu ürünler önemli bir etken olmaktadır.
(Adnan, 2004, 16; Kotler, Bowen ve Makens, 2006: 304; Çolak, 2009; Usta, 2008: 109; Kozak,
2008; Bardakoğlu, 2011; Cengiz, 2012: 20; Akgöz, Güral, Gürsoy, 2014: 5).
Turistik ürün çeşitlendirme, turistik işletmelerin ve destinasyonların pazar paylarını
korumak veya geliştirmek amacıyla, direkt çekim gücü oluşturacak yeni ürünler üreterek
ve yeni pazarlara girerek büyümelerini ifade eder. Turistik ürün çeşidi, kendi başına bir
turistik çekim unsuru oluşturmakta, tek başına turist çekmektedir. Turistik ürünler ana
çekim unsurunu oluşturan ürünü destekleyici durumda da bulunabilirler. Turistik
tüketici, seyahati boyunca tek bir turistik ürün çeşidini talep edebileceği gibi farklı
çeşitlerin birleşimini de seyahatine katmayı tercih edebilir. Turistik ürün çeşitlendirmesi,
bir pazarlama stratejisidir. Destinasyonların gelişim göstermesi ve dünyadaki yeni
trendlere uyum sağlayabilmesinde etkili bir çözümdür. Var olan ürünlerin terk edilmeden
yeni bir ürün oluşturma çabasına girilmesi ise turistik ürün çeşitlendirmenin ana
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ilkelerinden biri olarak gösterilmektedir (Hodgson, 1990; Poon 1993: 222; Buluç, 1997;
Akova, 2000; Mucuk, 2001; Hacıoğlu ve Avcıkurt: 2008; Güzel, 2010; Kılıç ve Kurnaz, 2010:
42; Uğuz, 2011; Akgöz, Güral, Gürsoy, 2014: 6; Yıldız, Kaygısız ve Memişoğlu, 2014; Oflaz,
2016: 22).
Sosyal bir olgu olması sebebiyle turizm, kişisel davranışları, ahlaki değerleri, gelenek ve
görenekleri, kültür gibi kavramları etkiler ve onlardan etkilenir. Bu doğrultuda gelişme
gösteren helal turizm, turizm endüstrisinin yeni bir turistik ürünüdür.
Helal Turizm, Türkiye’de Müslümanlar için İslami değerlere ve kurallara uygun bir turizm
anlayışını ifade etmektedir. Bu sürecin gelişmesinde talep yönlü bir baskı bulunmaktadır.
Helal konaklama işletmelerini talep ederek turizm faaliyetine katılan toplumsal
kesimlerin, gelir düzeyinin ve harcanabilir gelirinin artması bu turizm türüne doğrudan
etki oluşturmaktadır. İç turizm bağlamında incelenen bu süreç, dinamikleri itibarıyla dış
turizm sürecine de girmiştir. Özellikle yurtdışında yaşayan-çalışan Türkler ve
Müslümanların yaşadığı diğer ülkeler, helal turizm kavramını uluslararası bir boyuta
taşımaktadır. Helal turizmde bireyler seyahatleri boyunca gerçekleştirecekleri turizm
faaliyetlerini Allah’ın rızasını doğrultusunda yapmak istemektedirler. Helal turizm
konseptinde hizmet verebilecek işletmeler, ürün-hizmet içerik ve sunum konseptleri
itibariyle İslami esaslara göre hizmet edebilecek işletmelerdir. Diğer bir ifadeyle,
sundukları ürünler-hizmetler ve sunum konseptleri İslami esaslara uygun halde olan veya
bu esaslara uygun hale getirilebilecek tüm işletmeler helal turistlerin pazarına hitap eder
hale gelebilir. Helal turistlerin hizmet alımına uygun hale gelebilen tüm işletmeler de Helal
turizm konseptinde hizmet veren işletmeler kümesinde yer alabilir. Ancak misyonları
itibariyle İslami esaslara göre hizmet verebilecek niteliğe dönüştürülemeyecek olan casino
(kumarhane), alkollü ürün sunan pub ve barlar gibi işletmelerin teknik olarak helal turizm
konseptinde hizmet vermesi mümkün değildir. Bunun dışında kalan işletmelerin
neredeyse tamamının yapılacak bazı değişikliklerle helal turizm konseptinde hizmet
vermesi sağlanabilir (Doğan, 2008: 21; Bhuiyan vd., 2011:1335; Tekin, 2014: 755-756).
Muhafazakâr kesimin dinlenme, gezme ve sosyalleşme gibi turizm taleplerini karşılamak
için ortaya çıkan helâl turizm, önemli bir turizm alanı olma yolundadır. İnanç turizminden
farkı, seyahate konu olan yerin din ile herhangi bir bağlantısının olmasına gerek
duyulmamasıdır. Buna karşın yapılan faaliyetlerin İslami hükümler içerisinde
gerçekleştirilmesidir. Bir işletmenin helal konseptli hizmet sunması halinde beklenen
özellikler kısaca şu şekildedir: Yiyeceklerinin güvenilir (Helal) olması, havuz, spa gibi
alanların bay – bayan ayrı olması, çocuklar için islami aktiviteler olması, odalarda kıble
yönü göstergesi-seccade olması, ramazan ayında iftar ve sahur imkânının olması, otelde
disko, gece kulübü vb. olmaması, otelde mescit imkânı, namaz saatleri göstergesi olması,
islami aktivitelerin olması (sohbet, ilahi vs.), rekreasyon alanlarının kadın ve erkeklere
göre ayrılması, her türlü alkollü içeceğin satışı, sunumu ve tüketiminin yasak olması,
banyo, tuvalet ve yatakların kıbleye göre konumlandırılmış olması, erkek müşterilere
erkek çalışanların kadın müşterilere kadın çalışanların hizmet ettiği otel türü olması, çift
olarak gelen misafirlere oda verilmeden evvel evlilik cüzdanı sorulması, 1.derece yakın
akraba olmayan kadın ve erkeğin aynı odada kalmasına müsaade edilmemesi, İşletme
personelinin kılık kıyafetinin temiz, düzenli ve İslami tesettür şartlarında olması
(Rosenberg ve Choufany, 2009; Henderson, 2010; Duman, 2011; Sahida vd., 2011; Zailani
vd., 2011; Yılmaz ve Gürel, 2012: 372; Met, Özdemir ve Aydemir, 2013: 653; MdSalleh vd.,
2014; Shuriye ve Daud, 2014; Stephenson, 2014:157; Tekin, 2014; Chookaew vd., 2015;
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Özdemir, 2015: 10; Arpacı, 2015: 5; GİMDES; 2015: 2; Tekin, 2016: 2049; Batman ve Arpacı,
2016).
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı, helal turizmi turistik bir ürün olarak irdelemek, helal turizmin
Dünyadaki değerini incelemek ve helal turizm uygulayan ülkelerin durumunu
araştırmaktır. Bu amacı en ekonomik ve hızlı biçimde karşılayacak model tarama
modelidir. Bu nedenle var olan durumu nesnel bir biçimde saptayabilmek bir başka ifade
ile araştırma sorularına geçerli ve güvenilir yanıtlar bulmak amacıyla “Tarama Modeli”
tercih edilmiştir. Tarama modeli, bir grubun özelliklerini belirlemek ya da geçmişte veya
halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma modeli
olarak tanımlanmaktadır. Tarama modelleri hem nicel, hem de nitel karakter taşımakla
birlikte bu araştırmada nitel yaklaşım yöntemi benimsenmiştir. Nitel araştırmalar,
“gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı,
algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konulmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır”. Nitel araştırmada amaç genelleme
değil, bütüncül bir resim elde etmektir. Bu doğrultuda çalışılan konu derinlemesine ve tüm
olası ayrıntıları ile incelenir (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 39; Karasar, 2008: 76-77;
Büyüköztürk, vd., 2010: 17).
Bu araştırmanın araştırma yöntemini, nitel araştırma yöntemine dayalı “doküman analizi
tekniği” oluşturmaktadır. Doküman analizi, araştırılması istenen olgu veya olgular
hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman analizi, nitel
araştırmalarda tek başına bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama
teknikleri ile birlikte de kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 187; Şimşek, 2009: 42).
Başka bir ifadeyle doküman analizinin, resmî ya da özel kayıtların toplanması, sistematik
olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinde yararlanılan bir teknik olduğu ve bu tekniğin
veri toplamada zenginlik sağladığı ifade edilmektedir (Ekiz, 2003: 70). Tüm bunlar göz
önüne alındığında sürekli değişme ve gelişme süreci içerisinde bulunulan bu dönemde
tüm alanlarda olduğu gibi turizm alanında da hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu anlamda
turizmin bu hızına paralel olarak gelişen, ilgili alanı düzenleyen ve bu alana ilişkin
hükümleri, kuralları ortaya koyan yazılı materyallerin incelenmesi de oldukça önem arz
etmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak, bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı
benimsenmiş olup doküman analizi tekniği kullanılmıştır.
HELAL TURİZME İLİŞKİN GELİŞMELER VE VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Müslümanların gelir seviyesinin günden güne artması ve seyahate yönelme istekleri
Müslümanların beklentilerine uygun turistik ürünlerin ve hizmetlerin sunulmasını
zorunlu hale getirmektedir (Zulkharnain ve Jamal, 2012: 338; Boğan, Batman ve Sarıışık,
2016). “İslami yaşam tarzına uygun turizm pazarı 2012” başlıklı araştırmaya göre;
uluslararası turizm pazarı son dönemde yıllık ortalama yüzde 3,8 büyürken, helal turizm
pazarı yüzde 4,8 büyüme kaydetmiştir. Araştırmada helal turizm pazarının büyüme
hızının, 2020 yılına kadar devam eden sürede uluslararası seyahat endüstrisine göre daha
hızlı büyümeye devam edeceği belirtilmektedir.
MasterCard-CrescentRating Global Müslüman Seyahat Endeksi 2016'e göre (GMSE 2016),
Müslüman Seyahat pazarının değeri 2014 yılında 145 milyar dolardır ve 117 milyon
Müslüman turist, tüm seyahat ekonomisinin %10'unu oluşturmaktadır. Bunun, 2020 yılı
itibariyle 180 milyon turiste ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde öngörülen bir
harcamayla pazarın %11'ine çıkması beklenmektedir. Müslüman seyahat pazarının
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büyümesi, söz konusu segmentin konaklama, yemek, alışveriş ve diğer ilgili sektörlerdeki
talebinin artmasına katkıda bulunmaktadır (Crescentrating, 2016). Bu rapor seyahat eden
Müslümanların tatilini geçirdiği 130 destinasyonu kapsamaktadır. Müslüman seyahat
pazarı global seyahat endüstrisinin en hızlı büyüyen segmentlerinden biri olmaya devam
etmektedir. Asya ve Avrupa Müslüman ziyaretçileri cezbeden, Müslüman seyahat
pazarının %87’isini elinde bulunduran en önemli 2 bölge olarak belirtilmektedir.
Tablo 1: GMSE 2016 Sıralamasında ilk 10’a giren İslam Ülkeleri
Seviye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GMSE 2016
Seviyesi
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11

Destinasyon

Puan

Malezya
Birleşik Arap Emirlikleri
Türkiye
Endonezya
Katar
Suudi Arabistan
Umman
Fas
Ürdün
Bahreyn

81.9
74.7
73.9
70.6
70.5
70.4
70.3
68.3
65.4
63.3

Kaynak: MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index-2016.
Tablo 2: GMSE 2016 Sıralamasında ilk 10’a giren Gayrimüslim Ülkeler
Seviye
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GMSE 2016
Seviyesi
8
20
21
30
31
31
33
34
35
36

Destinasyon

Puan

Singapur
Tayland
Birleşik Krallık
Güney Afrika
Hong Kong
Fransa
Tayvan
Japonya
Sri Lanka
Amerika Birleşik Devletleri

68.4
59.5
59.0
53.1
53.0
51.6
50.1
49.1
49.0
48.9

Kaynak: MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index-2016.
Türkiye, genel birleşik listede 73,9 puanla 3. sırayı almıştır. Malezya 81,9 puan ile Birleşik
Arap Emirlikleri ise 74,7 puanla ilk 2 sırayı paylaşmıştır. Karşılaştırıldığında, İslam İşbirliği
Teşkilatı dışında kalan ülkeler arasında Singapur bu pazarda 68,4 puanla 1. Sırada yer
alırken, Tayland 59,5 ile 2. Sırayı almıştır. Türkiye de helal turizmi geliştirme
doğrultusunda örgütlü çabaların olmamasına rağmen listede başlarda yer alması
potansiyelinin gereğidir. Bu pazara gelişmesine yönelik adımlar attığında kısa sürede en
iyi helal turizm uygulayan ülke konumuna gelebilir. Gayrimüslim ülkelerin (Singapur,
Tayland, İngiltere vb.) aldıkları puan helal turizme önem verdiklerini göstermektedir.
GMSE’ye göre hesaplanan puanlamaların ortalamalarına bakıldığında Asya kıtasının ilk
sırada olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre; Müslüman turistlerin %20'si,
İslami kurallar konusunda çok hassaslar ve İslami ürün ve hizmetlerin olmadığı yerlere
gitmemektedir. Bu hizmetler bulunsa bile, eğer o yerlerde İslami esaslara aykırı ürün ve
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hizmetlerin bulunması durumunda, bu yerlere gitmemektedir. Aynı şekilde Müslüman
turistlerin %60'ı, helal yiyecek-içecek olmasını şart koşarken, bu tür ürünlerin kendisine
sunulması durumunda, sunum yapılan yerde İslami esaslara aykırı ürün ve hizmetlerin
bulunmamasını şart koşmamaktadır. Müslüman turistlerin %20'sinin ise helal ürün ve
hizmet talebi bulunmamaktadır. Bu rakamlar göstermektedir ki, 117 milyon Müslüman
turistin yaklaşık %80'i İslami usullere uygun hizmet talep etmektedir (MasterCardCrescentRating, 2016).
Tablo 3: Müslüman Turist Kriterlerinin Kıtalar Arası Karşılaştırılması

2016 Global Müslüman
Seyahat Endeksi (GMSE)
Ortalama Puanı
Aileler Açısından Uygun
Tatil Destinasyonu
Müslüman Turist Pazarı ve
Genel Güvenlik
Müslüman Ziyaretçi
Varışları
Helal Güvenceli Yemek
Seçenekleri
İbadet Mekânlarına Ulaşım
Kolaylığı
Havaalanı Hizmetleri ve
İmkânları
Konaklama Seçenekleri
İletişim Kolaylığı
Müslüman Turist
İhtiyaçları Farkındalığı
Hava Bağlantısı
Vize Gereksinimleri

Amerika

Avrupa

Asya

Okyanusya

Asya

GMSE
Puan

31.6

39.2

43.1

43.1

56.5

43.7

47.2

51.3

38.9

50.9

47.3

46.4

80.0

81.9

76.5

90.7

84.6

81.2

3.5

13.1

12.5

5.4

27.2

14.9

16.7

29.3

48.8

36.0

61.0

40.7

20.6

26.9

68.9

24.7

71.5

48.4

15.0

22.5

31.8

41.9

60.3

34.5

18.6
25.5

24.1
35.9

17.6
28.6

21.7
61.6

37.3
43.5

25.2
34.9

5.0

11.5

18.8

24.6

31.0

17.8

7.8
64.7

40.8
59.2

18.2
59.6

13.3
62.8

53.0
67.8

31.9
62.9

Kaynak: MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index-2016.
Tablo 4: Dünya’da Helal Turizm Uygulayan Ülkelere Seyahat Eden Turist Sayıları
Ülkeler / Yıllar

2010

2014

2020

Malezya

4.6 Milyon

5.3 Milyon

6.6 Milyon

Katar

0.9 Milyon

1.5 Milyon

2.8 Milyon

Endonezya

0.9 Milyon

1.2 Milyon

1.8 Milyon

Birleşik Arap Emirlikleri

3.6 Milyon

6.5 Milyon

13.1 Milyon

Tunus

3.1 Milyon

3.0 Milyon

3.0 Milyon

Singapur

2.4 Milyon

3.1 Milyon

5.2 Milyon

Birleşik Krallık

1.7 Milyon

2.1 Milyon

2.5 Milyon

Kaynak: CrescentRating, 2016; COMCEC, 2016.
Tablo 4’te görüldüğü üzere en dikkat çeken ülke olan Birleşik Arap Emirliklerinin güçlü
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yanları turizm ürünleri, İslam ekonomisi başkenti olması, devamlı yatırımın bulunması,
ulaşılabilirlik ve alışveriş olanaklarıdır. Bir diğer artış gösteren ülke olarak Malezya’nın
güçlü yanları çeşitli turizm ürünlerine sahip olması, Müslüman dostu seyahat
hizmetlerinin çokça bulunması, vizesiz seyahat imkânına sahip olması ve eğitim olarak
sıralanabilir. Gayrimüslim ülkesi olan ama rakamlar itibariyle ciddiye alınacak bir
pozisyonda olan Singapur’un güçlü yanları kayda değer Müslüman nüfusa sahip olması,
güçlü helal sertifikalandırma kültürünün bulunması, ziyaret edilecek yerlerin kendini
yenilemesi, Müslüman dostu seyahat pazarına odaklanmasıdır. 2000 yılında 25 milyon
Müslüman turist var iken 2010 yılında 98 milyona, 2014 yılında ise 116 milyona ulaşmıştır.
2020 yılında ise 180 milyon Müslüman turistin seyahat edeceği öngörülmektedir. Ayrıca
2010 yılında seyahat eden 98 milyon Müslüman turistin 53 milyonu İslam ülkelerini ziyaret
ederken 45 milyonu ise gayrimüslim ülkelere gitmiştir. 2014 yılında ise 116 milyon
Müslüman turistin 64 milyonu İslam ülkelerine ziyaret ederken 52 milyonu gayrimüslim
ülkelere gitmiştir. 2020 yılında ise seyahat edecek olan Müslüman turistlerin 98
milyonunun İslam ülkelerine 82 milyonunun ise gayrimüslim ülkelere ziyaret edeceği
tahmin edilmektedir. Sadece günümüzden 4 yıl sonrası için tahmin edilen bu rakamların
gösterdiği üzere pazar oldukça geniştir ve gelişmeye devam etmektedir. 2020 yılı itibariyle
180 milyon Müslüman turist ve yaklaşık 200 milyar dolar şeklinde harcama
öngörülmektedir. Bu harcamayı gerçekleştirecek olan 180 milyon Müslüman turistin 98
milyonunun İslam ülkelerine seyahat etmesi ile yaklaşık 115 milyar dolar İslam
ülkelerinde harcanacaktır. Bu pazardan alınabilecek en üst payı alma doğrultusunda
gerekli çalışmalara bir an önce başlanmalıdır (COMCEC, 2016).
Tablo 5: Müslüman Ziyaretçilerin Kıtasal Varış Analizleri
Bölge

Ziyaretçi

Ziyaretçi %

66.7
35.0
10.4
5.0
0.6
117.7

56.7 %
29.7 %
8.8 %
4.3 %
0.5 %
100 %

Asya
Avrupa
Afrika
Amerika
Okyanusya
Total

Kaynak: MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index-2016.
Müslüman ziyaretçilerin destinasyon tercihlerinin belirtildiği Tablo 5’de görüldüğü üzere
2015 yılında seyahat eden 117.7 milyon Müslüman turistin büyük çoğunluğu olan %66.7’si
Asya kıtasına, %35’i Avrupa’ya, %10.4’ü Afrika’ya, %5’i Amerika’ya geriye kalan %0.6’sı
ise Okyanusya’ya seyahat etmektedir. Tabloda görüldüğü üzere seyahat eden Müslüman
turistlerin büyük çoğunluğu Asya kıtasını tercih etmektedir.
Tablo 6: Müslüman Ziyaretçilerin Kıtasal Varış ve Ayrılış Analizleri

Varış
Destinasyonu

Ayrılış(Asıl) Destinasyonu
Afrika

Amerika

Asya

Africa
America
Asia
Europe
Oceania

54 %
2%
36 %
8%
0%

3%
62 %
8%
26 %
1%

3%
2%
77 %
17 %
1%

5%
5%
16 %
73 %
1%

2%
14 %
42 %
25 %
17 %

TOTAL

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %
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Avrupa

Okyanusya

Kaynak: MasterCard-CrescentRating Global Muslim Travel Index-2016.
Tablo 6’da üzerinde önemle durulması gereken destinasyonların Avrupa ve Asya pazarı
olduğu görülmektedir. Şöyle ki Avrupa pazarına seyahat eden Müslümanların %8’i
Afrika, % 26’sı Amerika, % 17’si Asya, %73’ü Avrupa ve %25’inin Okyanusya’dan seyahat
ettiği Asya pazarına seyahat edenlerin ise %36’sı Afrika, % 8’i Amerika, % 77’si Asya,
%16’sı Avrupa ve %42’sinin Okyanusya’dan seyahat ettiği görülmektedir. Müslüman
turist kitlesine yönelmek için 4 önemli neden bulunmaktadır. Bunlar (Bahardeen, 2013):
•
•
•
•

Nüfus büyümesine bağlı olarak artan turist sayısı
En hızlı büyüyen ekonomilerden bazılarının Müslüman ülkesi olması
Genç nüfusa sahip olması
İnançları doğrultusunda hayat tarzı seçeneklerinin artması

Tablo 7: Müslüman Turistlerin Destinasyon Karar Tercihine Etki Eden Ana Faktörler

Kaynak: Dinar Standard, 2015).
Tablo 7’de görüldüğü üzere Müslüman turistler için en dikkat çeken kriter helal gıdadır
(%67). Helal gıda kriterini uygun fiyat (%53) ve helal turizm deneyimi (%49) takip
etmektedir. Helal turizm pazarı, demografik yapısı genç olan ve refah seviyesi yükselişte
olan niş bir pazar durumundadır. Türkiye, Malezya, Hindistan, Mısır, Dubai, Avustralya,
İspanya ve Tayland gibi birçok ülke mütedeyyin turistleri çekmeye yönelik çeşitli
pazarlama faaliyetleri yapmaktadırlar. Helal turizm, İslami inanç ve uygulamalara uygun
olarak tam bir tatil hizmeti vererek sektörde yeni bir konsept olarak görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Helal turizm altyapısının iyileştirilmesi bu alandaki alt ve üst yapıların zenginleştirilmesi,
helal turizmin teşvik edilmesi ile helal turizm ülkemizin en çok turist çeken turizm
türlerinden biri olabilir. İslami emir ve yasaklara uyularak yapılan turizm şekli olan helal
turizm ile sadece yerli turistlerden elde edilecek gelirin artması değil aynı zamanda diğer
Müslüman halklara sahip ülkelerden gelecek talepler de dikkate alındığında ülke olarak
ve işletmeler bazında da yeni ve büyük bir turizm pazarı elde edilebilir. Yatırımcıların
dikkatleri bu pazara çekilerek önemli ekonomik kazanımlar elde etmeleri sağlanabilir.
Bununla birlikte, dini hassasiyetleri olan kitlelerin de tatil ihtiyaçlarının ülke içinde
karşılanması sağlanabilir. Yeteri kadar turizm tesisinin ortaya çıkması bu gruba saygı
duyulup değer verildiğini göstereceğinden toplumsal hoşgörünün sağlanmasına olumlu
katkı sağlanabilir.
Dünya üzerinde 194 ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerden 63’ü Müslüman nüfus yoğunluğu
fazla olan ülkelerdir. Türkiye turizm kapsamında şu an için 27 ülkeden toplamda 6.042
milyon turisti ülkesine çekebilmiştir. Bu ülkelerden gelen turistlerin Müslüman olması

106

sebebiyle bu kitleye yönelik pazarlama stratejilerinde ağırlık verilmesi, bu niş pazarın
özelliklerine yönelik alternatif turizm türlerinden helal turizme öncelik verilmesi daha
fazla turistin gelmesine ve turizm geliri elde edilmesine imkân sağlayabilir.
Helal turizmde çok büyük avantajlara sahip olan ülkemizde, halen bu alanda politikalar,
stratejiler belirlenmemiştir. Lakin turizm geliştirilmesi ve istenilen istatistiki hedefler
ulaşma doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi önem
taşımaktadır. Helal turizm altyapısının iyileştirilmesi bu alandaki alt ve üst yapıların
zenginleştirilmesi, helal turizmin bir politika olarak irdelenmesi ve teşvik edilmesi
dâhilinde Helal turizm kısa sürede ülkemizin en çok turist çeken turistik ürünleri arasına
girebilir. Yapılan literatür taraması sonucunda İslamiyet inancının yangın olarak
görülmediği ve Müslüman nüfus yoğunluğu fazla olmayan birçok gayrimüslim ülkede
(Singapur, Tayland, İngiltere) helal turizmin bir hükümet politikası olarak ele alındığı ve
uyguladıkları strateji ile milyonlarca Müslüman’a ev sahipliği yaptıkları saptanmıştır.
Helal Turizm konseptinin önemsenerek hedef kitleyi çekme adına önemli adımlar
atıldığında 2020 yılında seyahat edecek olan 180 milyon Müslüman turistin büyük
çoğunluğu ülkemizi tercih edebilir. Bu sayede 2023 hedefi olan turizm 86 milyar turizm
geliri hedefine rahatlıkla ulaşılabilir hatta bu rakamın üstüne sürdürülebilir uygun
stratejiler ile çıkılabilir. 2020 yılında seyahat edecek olan 180 milyon Müslüman turistin 98
milyonunun İslam ülkelerine seyahat edeceği ve yaklaşık 115 milyar dolar harcayacağı
beklenmektedir. Ülkemizde ise bu pazara yönelik çalışmalar maalesef yeterince
bulunmamaktadır. Bu nedenle helal turizm bir turizm politikası olarak ele alınmalı ve
Türkiye'nin 2023 vizyonuna uyarlanmalıdır.
2023 turizm hedeflerine ulaşmak için;
Turizm Strateji Belgesi'nin helal turizmin geliştirilmesi çerçevesinde revize edilmelidir,
tüm turizm türlerine göre helal turizm eylemleri belirlenmelidir, güven tesisi için,
standardizasyon ve belgelendirme çalışmaları yapılmalıdır, hizmet personeli bu konuda
eğitilmelidir, hedef pazarlara yönelik etkin pazarlama faaliyetleri yapılmalıdır. Helal
Turizm alanında ülkemizin güçlü ve zayıf yönleri ile bu alandaki fırsat ve tehditler
belirlenmelidir.
Hükümet önderliğinde kent dinamiklerinin, üniversitelerin, bürokratların, belediyelerin,
il özel idaresinin, sivil toplum kuruluşlarının ortak bir yapı içerisinde bu konuyu gündeme
taşıması ve çözüm arayışında olması gerekir. Bu pazarı memnun edecek potansiyelde
sahip olan ülkemizde bu pazara yönelik politika ve stratejilerin oluşturulması dâhilinde
kısa sürede ülkemiz öne çıkabilecektir. Bu doğrultuda helal turizm stratejisi bir an önce
belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Bu araştırmanın helal turizm sahasında çalışma yapacak
akademisyenlere ve bu alanda hizmet eden sahadaki potansiyel yatırımcılara bir ışık
tutması hedeflenmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada davranışsal liderlik teorileri içerisinde bulunan Blake ve Mouton’un ölçeği
kullanılarak konaklama işletmelerinde çalışanlar açısından örgütün amaç ve hedeflerine
ulaşmada yöneticilerin insan odaklı ya da iş odaklı olup olmadığı ve hangi liderlik
davranışı sergilediğini ortaya koymak hedeflenmiştir. Bu amaçla Muğla ili, Fethiye
ilçesinde bulunan konaklamaişletmelerinde çalışan yöneticiler arasından basit tesadüfi
örneklem yöntemi ile belirlenen 259 yöneticiye davranışsal liderlik teorisi çerçevesinde
Blake ve Mouton tarafından geliştirilen ölçek uygulanmıştır. Anketten elde dilen verilerin
değerlendirilmesinde T testi ve Anova testi kullanılmış ve yoruma tabi tutulmuştur. Elde
edilen sonuçlara göre, yöneticilerin liderlik stillerinde çeşitli değişkenlere göre farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yöneticilik, Liderlik, Yönetim Tarzı Matriksi, Konaklama işletmeleri
GİRİŞ
İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar olan süreç içerisinde lider ve liderlik
kavramları hakkında bilgi aktarımları olduğu görülmektedir. Ancak, modern çağ ile
birlikte liderlik kavramı, araştırmacılar tarafından bilimsel çalışmalara konu olduğu açık
bir şekilde ifade edilebilir. Örgütlerin sürekliliğinin sağlanmasında en önemli unsurlardan
biri olan insan faktöründen yola çıkarak, bu faktörün örgüt amaçları doğrultusunda
hareket etmesinin sağlanmasında liderlerin ve davranışlarının farklı etkiler oluşturduğu
düşünülmektedir (Koçel, 2010). Konu ile ilgili yapına araştırmaların ortak noktası,
örgütlerin ihtiyacı olan değişimi ve farklılıkları yönetebilecek kapasiteye sahip, lider
yöneticilerin gerekliliğidir (Şencan ve Karabekir, 2015).
Bu çalışmalar içerinde özellikler teorisi ile başlayan süreçde bireyin doğuştan bir takım
özellikler sahip olması gerektiği ifade edilmektedir. Ancak, “iyi bir liderin nasıl
yetiştirilebileceği” sorusuna vereceği bir yanıt bulunmadığından, 1900’lü yılların
ortalarında çalışmalar daha çok liderin davranışları üzerinde yoğunlaşmıştır (Bakan 2008:
3).
Kavramların tarihsel gelişimi incelendiğinde 13. yy’ dan itibaren ‘’Lider’’, 19. yy başlarında
da ‘’Liderlik’’ olarak toplumun birçok alanında kullanılmıştır (Akbaba ve Erenler,
2008:22). Araştırmacılar tarafında yapılan farklı tanımlarda ifade edilen süreç liderlik
kavramını, süreci oluşturan kişi de lider kavramını açıklamaktadır.
Kavramlar literatür içerisinde araştırmacılar tarafından farklı biçimlerde ifade
edilmektedir. Stogdill(1950)’ e göre liderlik ‘’organize bir grubun hedef belirleme ve hedefe
ulaşma yönündeki faaliyetlerini etkileme süreci’’, Hemphill ve Coons(1957), ‘’bireyin
davranışının grubun aktivitelerini ortak bir hedefe doğru yönlendirmesi’’, Katz ve
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Kahn(1978), ‘’örgütün rutin direktifleri ile uyumlu mekanik bir yapının üzerinde etkili bir
artış sağlayabilme’’, Richard ve Engle (1986), ‘’gerçekleştirilebilir düşünceleri içeren
çevreyi oluşturmak ve değerler içeren vizyon ifade etmek’’ olarak tanımlamaktadır.
Bununla birlikte Eren(2001) liderlik kavramını, ‘’bir grup insanı belirli amaçlar etrafında
toplayabilme ve bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve
bilgilerinin toplamını’’, Yukl (2002), ‘’belirli grup ve örgütsel amaçları gerçekleştirmek
üzere bireyi etkileme süreci’’, Koçel(2003), ‘’belirli şartlar altında belirli kişiler ve grup
amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimsenin başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve
yönlendirmesi süreci’’ olarak ifade etmektedir.
Bireyin sahip olduğu özellikler liderlik potansiyelini oluştursa da, lideri lider yapan en
önemli nokta vizyon oluşturabilme ve bunu gerçeğe dönüştürme olarak belirtilmektedir
(Yukl, 1989, aktaran; Sığrı, 2011: 261). Süreç içerisinde ise bireylerde farklılık
oluşturabilmeleri için onlara ilham vermek ve daha iyi bir geleceğin hedefine doğru sabırla
ilerlemesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte, liderlerin operasyonel alanı değişimdir (Kouzes
ve Poster; 2014). Bu nedenlerle liderle ilgili çalışmalar davranışlarına odaklanarak bu
konuda yeni bir açılıma yönelmiştir.
Davranışsal liderlik teorisi olarak ifade edilen bu dönem, davranışların etkin liderlik ile
nasıl bütünleştirileceğini belirlemek ve bir liderin etkin olabilmesi için ne yapmalıdır
sorusuna cevap aramaktır (Keçecioğlu, 1998). Teorinin ortaya çıkması ve geliştirilmesinde
çeşitli araştırmalar ve teorik çalışmalar yapılmıştır (Koç ve Topaloğlu, 2012). Bu
çalışmaların sonucu olarak çeşitli lider davranışları belirlenmiş bunlar sınıflanarak
‘’liderlik tarzları’’ saptanmış ve bunların etkinlikleri araştırılmıştır (Koçel, 2010: 577). Bu
sınıflamalar içerisinde araştırmamızda Blake ve Mouton’un yönetim tarzı ölçeği üzerinde
durularak yöneticilerin liderlik davranışları belirlenmeye çalışılmıştır.
Liderliğin tek boyutta olmadığı düşüncesi ile yola çıkan teori (Bakan, 2008), kendisinden
önceki modellere alternatif olarak, Robert R. Blake ve S. S. Mounton tarafından 1960’lı
yıllarda geliştirilmiştir (DuBrin, 1997). Örgütlerin gelişimi ve eğitim eksikliklerinin
giderilmesi için kullanılabilen ‘’Yönetim Tarzı Modeli’’ yöneticilerin davranışlarını
açıklamada iki temel boyut üzerinde kurgulamaktadır (Şimşek, Akgemici ve Çelik, 2001).
Bunlar, ‘’üretime yönelik olma’’ ve ‘’kişiler arası ilişkilere yönelik olma’’ şeklinde matriks
bir yapı ile ifade edilmektedir (Bulut ve Bakan, 2004: 155). Bununla birlikte bu iki boyutun
her birini ‘’1(en düşük)’den 9 (en yüksek)’a kadar’’ derecelendirmiştir (Keçecioğlu, 1998:
127, Koçel, 2010:580).
9

1.9

9.9

8

İnsan Odaklı

7
6
5.5

5
4
3
2
1

1.1
1

9.1
2

3

4

5

6

Görev Odaklı
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7

8

9

‘’Bu modele bağlı olarak beş farklı liderlik davranış biçimi ifade edilmektedir’’( Blake and
Mouton, 1969: 62). Blake ve Mouton’un ortaya koyduğu diyagramın farklı noktalarında
yer alan liderlik tipleri şunlardır (Erdoğan, 1997, Can, Akgün ve Kavuncubaşı,1998,
Hodgetts, 1999:, Arıkan 2003, Koparal, 2005, Thomas, 2006, Bass and Bass, 2008, , Bolat,
2008, Lacpa, 2009, Fındıkçı, 2009, Koç ve Topaloğlu, 2012)
Cılız Liderlik (1,1): Lider, ne insana ne de üretime ilgi göstermektedir. Örgütte kalabilmek
adına gerekli olan minimum düzeydeki işi yapmakta ve sorumluluk almaktan
kaçınmaktadır.
Şehir Kulübü Liderliği (1,9): Lider, üretime minimum seviyede ilgi duymakta,
meslektaşları ve astları arasında olumlu bir ortam yaratabilmek adına gereken çabayı
fazlasıyla göstermektedir.
Göreve Dönük Lider (9,1): Lider, astlarını bir makine olarak görmektedir. Yapacakları
işleri ayrıntılı bir biçimde tanımlamakta, yönlendirmekte ve denetlemektedir. “Üret ya da
yok ol” sloganı benimsemektedir.
Orta Yolcu Lider (5,5): Lider, hem işe hem de insana ilgi göstermektedir. Ancak bu ilgiyle
hem patronu hem de personeli memnun ederek kendini korumayı amaçlamaktadır.
Ekip Çalışması Liderliği (9,9): Lider, insanların verimli çalışma ve kendini işe adama
gereksinimleri olduğunu varsaymaktadır. Bu sebeple de personelin kararlara katılımını
teşvik etmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada davranışsal liderlik teorileri içerisinde bulunan Blake ve Mouton’un ölçeği
kullanılarak konaklama işletmelerinde çalışan yönetici kademesindeki işgörenlerin
demografik değişkenleri, çalışma süreleri, görev aldığı departman, yönetsel düzeyi ve
süresi ile sergilediği liderlik davranışı(insan odaklı ya da görev odaklı) arasındaki
farklılaşma ve hangi boyutta olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bu amaçla Muğla ili Fethiye ilçesinde bulunan konaklama işletmelerinin yöneticilerine
anket yapılmıştır. Blake ve Mouton tarafından geliştirilen, yöneticilerin liderlik
davranışlarını betimlemeye yönelik, ölçek yer almaktadır Kullanılan anket iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete katılan kişilerin demografik yapılarının öğrenilmesi
amacıyla 6 soru içermektedir. İkinci bölümde ise, ankete katılan yöneticilerin liderlik
davranışını ölçme amacıyla 18 adet ifade bulunmaktadır. Liderlik davranışını ölçeğinin 9
ifadesi insan odaklılığı 9 ifadesi de görev odaklılığı oluşturmaktadır. Önermelere verilen
cevaplar 1’den 9’ a kadar puanlandırılmıştır. Araştırmada kullanılan nihai örneklem grubu
259 kişiden oluşmuştur.
Araştırmanın evreni Muğla iline bağlı konaklama işletmelerinde görev yapan alt, orta ve
üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Evrendeki araştırma grubuna ulaşmanın
zorluğundan dolayı örneklem seçilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Muğla ili 2015
istatistiklerine göre, konaklama işletmelerinde 33000 çalışan bulunmaktadır. Ortalama her
on çalışandan birinin yönetsel bir pozisyona sahip olduğu varsayıldığında araştırmanın
evreni 3300 kişiden oluşmaktadır. Örneklem sayısının belirlenmesinde basit tesadüfi
örneklem formülü kullanılmıştır.
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246 =

3300.1,962.0,6.0,5

.

3300.0,52 + 1,962.0,5.0,5
Araştırma boyutunda ise, aritmetik ortalama, standart sapma ve bağımsız t testi ve Anova
testlerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde istatistik programı kullanılmıştır.
Yöneticilerin liderlik davranışlarının insan odaklılık ve görev odaklılık olarak
değerlendirilmesi için aşağıdaki hipotezlerin örneklem grubu sınırlaması içerisinde
cevapları aranmaktadır.
Bu araştırmanın hipotezlerinin kapsamı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
H 1a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin cinsiyet değişkeni açısından liderlik
davranışlarının insan odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 1b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin cinsiyet değişkeni açısından liderlik
davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 2a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin yaş değişkeni açısından liderlik
davranışlarının insan odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 2b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin yaş değişkeni açısından liderlik
davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 3a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim düzeyi değişkeni açısından
liderlik davranışlarının insan odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 3b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim düzeyi değişkeni açısından
liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 4a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin çalıştığı departman değişkeni
açısından liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 4b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin çalıştığı departman değişkeni
açısından liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 5a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin kıdem değişkeni açısından liderlik
davranışlarının insan odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 5b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin kıdem değişkeni açısından liderlik
davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.
H 6a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin yöneticilik düzeyi değişkeni açısından
liderlik davranışlarının insan odaklılık boyutundan farklılık vardır.
H 6b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin yöneticilik düzeyi değişkeni açısından
liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutundan farklılık vardır.
BULGULAR
Araştırmanın örneklem grubunu oluşturan konaklama işletmeleri yöneticilerinin genel
yapısına yönelik frekans ve yüzde dağılımları Tablo-1 de gösterilmektedir.
Tablo - 1: Araştırmaya Katılan Örneklem Grubuna Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler
Cinsiyet

Kategoriler

N

%

Kadın

56

21.6

Erkek

203

78.4
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18- 23 yaş
24-29 yaş
30-35 yaş
36-41 yaş
41 yaş ve üzeri
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Ön Büro
Restoran
Kat Hizmetleri
Mutfak
Güvenlik
Teknik
Diğer
Alt Düzey Yönetici
Orta Düzey Yönetici
Üst Düzey Yönetici
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Toplam

Yaş

Eğitim Düzeyi

Departman

Yönetim Düzeyi

Çalışma Süresi

21
21
98
84
35
28
105
7
105
14
49
49
42
63
28
14
14
42
133
84
14
84
77
35
49
259

8.1
8.1
37.8
32.4
13.5
10.8
40.5
2.7
40.5
5.4
18.9
18.9
16.2
24.3
10.8
5.4
5.4
16.2
51.4
32.4
5.4
32.4
29.7
13.5
18.9
100

Araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyet değişkenine göre dağılımına bakıldığında %
21.6’ sinin kadın; % 78.4’ ünün de erkek olduğu görülmektedir. Araştırmanın
gerçekleştirildiği 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde, yöneticilerin yaş değişkenine göre
dağılımında, %8,1’ inin 18-23; % 8.1’ inin 24-29; %37.8’ inin 30-35; % 32.4’ ünün 36-41;
%13.5’ inin ise 41 ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Ankete katılanların, eğitim durumlarına
ilişkin verilerde %10.8’ lik kısmın İlköğretim; % 40.5 Lise; % 2.7 Ön Lisans; % 40.5 Lisans
ve % 5.4 ile Lisans üstü olduğu görülmektedir.
Yöneticilerin çalışmakta olduğu departmanlara ilişkin dağılımda, % 18.4’ ünün Ön büro;
% 16.2’ sinin Kat Hizmetleri; % 18.9’ unun Yiyecek İçecek, % 24.3’ünün Mutfak, %10.8’inin
Güvenlik, % 5.4’ ünün Teknik ve %5.4’ ünün konaklama işletmelerinde bulunan diğer
departmanlarda çalıştıkları tespit edilmiştir. Ankete katılan yöneticilerin çalıştıkları
kademelerin dağılımına bakıldığında, % 16.2’ lik kısmı Alt Kademe Yönetici; %51.4’ ünün
Orta Kademe Yönetici ve %32.4’ ünün Üst Kademe Yönetici olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin işyerinde çalışma süresine göre dağılım incelendiğinde,
%5.4’ ünün 1 yıldan az; %32.4’ ünün 1-5; % 29.7’ sinin 6-10; %13.5’ inin 11-15 yıl ve %
18.9’unun 16 yıl ve üzeri olduğu görülmektedir.
Tablo - 2: Cinsiyet Değişkeni Açısından Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının
Farklılaşması
Cinsiyet
İnsan
Odaklı
Görev

Kadın
Erkek
Kadın

N
56
203
56

Ort.
7.6667
7.4521
7.6250

114

s.s
0.70241
0.92590
0.66787

t
1.610

p
0.609

3.530

0.025

Odaklı

Erkek

203

7.1754

0.89233

Araştırmaya katılan örneklem grubunun cinsiyet değişkeni açısından insan odaklılık ve
görev odaklılık ortalamalarında bir farklılaşma olup olmadığına bakıldığında 0. 05 önem
düzeyinde insan odaklı liderlik davranışlarında farlılaşma olmadığı görülmektedir.
Ancak Görev odaklılık düzeyinde (p<0.05) anlamlı bir farklılaşma görülmektedir. Başka
bir ifade ile ‘’H 1a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin cinsiyet değişkeni
açısından liderlik davranışlarının insan odaklılık boyutunda farklılık vardır.’’ hipotezi
reddedilmiştir. ‘’ H 1b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin cinsiyet değişkeni
açısından liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır. ‘’ hipotezi
kabul edilmiştir. Tablo 2’ de anlaşılacağı gibi kadın yöneticilerin görev odaklılık düzeyinin
erkek yöneticilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tablo – 3: Yaş Değişkeni açısından Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının
Farklılaşması
Yaş

İnsan
Odaklı

Görev
Odaklı

18- 23 yaş
24-29 yaş
30-35 yaş
36-41 yaş
41 ve üzeri
18- 23 yaş
24-29 yaş
30-35 yaş
36-41 yaş
41 ve üzeri

N
21
21
98
84
35
21
21
98
84
35

Ortç
8,0000
7,8889
7,7698
7,1296
7,0889
8,1111
7,4074
7,5556
6,6759
7,3111

s.s
1,29147
,49191
,75093
,88467
,58099
,82627
,80149
,82286
,66983
,59397

F

p

12,375

0,000

23,776

0,000

Araştırmaya katılan örneklem grubunun yaş değişkeni açısından insan odaklılık ve görev
odaklılık ortalamalarında bir farklılaşma olup olmadığına bakıldığında 0.05 önem
düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile ‘’ H 2a : Konaklama
işletmelerinde çalışan yöneticilerin yaş değişkeni açısından liderlik davranışlarının insan
odaklılık boyutunda farklılık vardır. ‘’ ve ‘’H 2b : Konaklama işletmelerinde çalışan
yöneticilerin yaş değişkeni açısından liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutunda
farklılık vardır.‘’ hipotezleri kabul edilmiştir.
Tablo – 4: Eğitim Durumu Değişkeni Değişkeni Açısından Yöneticilerin Liderlik
Davranışlarının Farklılaşması
Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
İnsan
Ön Lisans
Odaklı
Lisan
Lisans Üstü
İlköğretim
Lise
Görev
Ön Lisans
Odaklı
Lisan
Lisans Üstü

N
28
105
7
105
14
28
105
7
105
14

Ort.
7,1389
7,7037
8,0000
7,4074
7,1111
7,4167
7,4370
6,4444
7,1259
7,2222

s.s
1,64822
,83115
,00000
,64156
,34592
1,27357
,88892
,00000
,74489
,11531

F

p

4,280

0,002

3,631

0,007

Araştırmaya katılan örneklem grubunun eğitim durumu değişkeni açısından insan
odaklılık ve görev odaklılık düzeylerinde bir farklılaşma olup olmadığına bakıldığında 0.
05 önem düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile ‘’H 3a :
Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim düzeyi değişkeni açısından liderlik
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davranışlarının insan odaklılık boyutunda farklılık vardır. ‘’ ve ‘’H 3b : Konaklama
işletmelerinde çalışan yöneticilerin eğitim düzeyi değişkeni açısından liderlik
davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.’’ hipotezleri kabul edilmiştir.
Tablo – 5: Departman Değişkeni Açısından Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının
Farklılaşması
Departman

İnsan
Odaklı

Görev
Odaklı

N

Ort.

s.s

Ön büro

49

7,4603

,77413

Restoran

49

7,5556

,45700

Kat Hizmetleri

42

7,3333

,70529

Mutfak

63

7,8889

1,34404

Güvenlik

28

7,0556

,66219

Teknik

14

7,1667

,05765

Diğer

14

7,3889

,28826

Ön büro

49

7,1111

,75427

Restoran

49

7,0952

,54149

Kat Hizmetleri

42

7,1481

,70728

Mutfak

63

7,9877

1,00796

Güvenlik

28

6,9444

,66219

Teknik

14

6,5000

,28826

Diğer

14

7,0000

,80714

F

p

4,147

0,001

13,809

0,000

Araştırmaya katılan örneklem grubunun yöneticilerin çalıştıkları departman değişkeni
açısından insan odaklılık ve görev odaklılık düzeylerinde bir farklılaşma olup olmadığına
bakıldığında 0.05 önem düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Başka bir
ifade ile ‘’H 4a : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin çalıştığı departman
değişkeni açısından liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.’’
ve ‘’H 4b : Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin çalıştığı departman değişkeni
açısından liderlik davranışlarının görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.’’ hipotezleri
kabul edilmiştir.
Tablo – 6: Eğitim Durumu Değişkeni Açısından Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının
Farklılaşması
Eğitim Durumu

N

Ort.

s.s

İnsan

1 yıldan az

28

7,1389

1,64822

Odaklı

1-5 yıl

105

7,7037

,83115

6-10 yıl

7

8,0000

,00000

11-15 yıl

105

7,4074

,64156

16 yıl ve üzeri

14

7,1111

,34592

1 yıldan az

28

7,4167

1,27357

Görev

116

F

p

4,280

0,002

Odaklı

1-5 yıl

105

7,4370

,88892

6-10 yıl

7

6,4444

,00000

11-15 yıl

105

7,1259

,74489

16 yıl ve üzeri

14

7,2222

,11531

3,631

0,007

Araştırmaya katılan örneklem grubunun eğitim durumu değişkeni açısından insan
odaklılık ve görev odaklılık düzeylerinde bir farklılaşma olup olmadığına bakıldığında
0.05 önem düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile ‘’H 5a :
Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin kıdem değişkeni açısından liderlik
davranışlarının insan odaklılık boyutunda farklılık vardır.’’ ve ‘’H 5b : Konaklama
işletmelerinde çalışan yöneticilerin kıdem değişkeni açısından liderlik davranışlarının
görev odaklılık boyutunda farklılık vardır.’’ hipotezleri kabul edilmiştir.
Tablo - 7: Yönetim Düzeyi Değişkeni Açısından Yöneticilerin Liderlik
Davranışlarının Farklılaşması
Yönetim Düzeyi
İnsan
Odaklı

Görev
Odaklı

N

Ort.

s.s.

Alt Düzey Yönetici

42

7,4630

,83253

Orta Düzey Yönetici

133

7,5146

1,06376

Üst Düzey Yönetici

84

7,4907

,54275

Alt Düzey Yönetici

42

7,2963

,80486

Orta Düzey Yönetici

133

7,4094

,94433

Üst Düzey Yönetici

84

7,0370

,71912

F

p

0,069

0,043

4,903

0,008

Araştırmaya katılan örneklem grubunun eğitim durumu değişkeni açısından insan
odaklılık ve görev odaklılık düzeylerinde bir farklılaşma olup olmadığına bakıldığında
0.05 önem düzeyinde anlamlı farklılaşma olduğu görülmektedir. Başka bir ifade ile ‘’H 6a :
Konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin yöneticilik düzeyi değişkeni açısından
liderlik davranışlarının insan odaklılık boyutundan farklılık vardır.’’ ve ‘’H 6b : Konaklama
işletmelerinde çalışan yöneticilerin yöneticilik düzeyi değişkeni açısından liderlik
davranışlarının görev odaklılık boyutundan farklılık vardır.’’
Hipotezleri kabul
edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma çerçevesinde toplam 259 yöneticiye ulaşılarak elde edilen veriler ile yöneticilerin
liderlik davranışlarının ve boyutlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bağımsız değişkenler
ile karşılaştırarak yapılan analizlerde elde edilen veriler;
Araştırmaya katılan yöneticilerin cinsiyet değişkenine göre, liderlik davranışlarında bir
farklılaşma olup olmadığına bakıldığında, insan odaklılık boyutunda farklılaşmaya
rastlanmamışken, görev odaklılık boyutunda, kadın yöneticilerin erkek yöneticilere göre
daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Bu durum kadın yöneticilerin
işletmenin yönetsel süreçlerinde ve işleyişlerinde erkeklere göre daha etkin olduğu
sonucunu doğurabilir. Diğer bir ifade ile kadın yöneticiler iş odaklılık konusunda erkek
yöneticilere göre daha etkilidirler. Karakaş’ın (2010) Kadın ve erkek yöneticilerin liderlik
davranışları arasındaki farklılıkların analizi: Sağlık sektöründe bir uygulama adlı
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çalışmasında, kadın ve erkek yöneticilerin liderlik davranışlarının farklılık gösterdiği,
erkek yöneticilerin liderlik davranışlarının, kadın yöneticilerin liderlik davranışlarından
daha olumlu olduğu saptanmıştır.
Yaş değişkeni açısından yöneticilerin liderlik davranışların bakıldığında, her iki boyutta
da farklılaşmaya rastlandığı görülmektedir. Bu farklılık özellikle, 18-23 yaş aralığındaki
yöneticilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Diğer bir ifade ile yeni jenerasyon
yöneticilerin liderlik davranışlarının hem insan odaklılık boyutunda hem de görev
odaklılık boyutunda daha yüksek olduğu ifade edilebilir.
Eğitim değişkeni açısından yöneticilerin liderlik davranışlarına bakıldığında, her iki
boyutta da farklılaşmaya rastlandığı söylenebilir. Ayrıca, eğitim seviyesi arttıkça
yöneticilerin insan odaklılık ortalamaları yükselirken, görev odaklılık boyutunda eğitim
artışına göre ters bir korelasyonun olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile,
yöneticilerdeki eğitim seviyesi insan odaklılık olma konusunda önemli bir etkiye sahip
olduğu söylenebilir.
Departman değişkeni açısından yöneticilerin liderlik davranışlarına bakıldığında ise, her
iki boyutta farklılaşmaya rastlanırken, farklılaşmanın nedeni olarak mutfak
departmanında görev yapan yöneticiler gösterilebilir. Diğer bir ifade ile mutfak
departmanındaki yöneticilerin diğer departmanlarda görev yapan yöneticilere göre hem
insan odaklılık boyutunda hem de görev odaklılık boyutunda daha yüksek bir ortalamaya
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum mutfak departmanın diğer departmanlara göre
daha özel bir yerinin olduğu sonucunu da destekleyebilir.
Kıdem değişkeni açısından yöneticilerin liderlik davranışlarına bakıldığında ise, her iki
boyutta farklılaşma olmasına karşın, 6-10 yıllık çalışma yılına sahip yöneticilerde insan
odaklılık ortalaması en yüksek iken, görev odaklılık boyutu aynı kıdeme sahip
yöneticilerde en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin yönetsel kademeleri dikkate alındığında ise hem insan
odaklılık boyutunda hem de görev odaklılık boyutunda, orta kademe yöneticilerin diğer
kademe yöneticilere göre yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Diğer bir
ifade ile orta kademe yöneticilerin liderlik özelliklerinin daha yüksek olduğu söylenebilir.
Bununla birlikte otel yöneticilerinin insan odaklılık boyutu, görev odaklılık boyutundan
daha yüksek bir ortalamaya sahiptir. Bu sonuç, Akbaba ve Erenler (2008) tarafından
yapılan çalışmada otel yöneticilerinin davranışlarının yüksek düzeyde göreve yönelik ve
orta düzeyde insana yönelik olduğu sonucu ile farklılık içermektedir ( Avcı ve Topaloğlu,
2009).
Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, konaklama işletmesi
yöneticilerinin liderlik davranışlarında çeşitli değişkenler açısından farklılıklar tespit
edilmiştir. Bu farklılıklar konaklama işletmeleri insan kaynakları profilinin belirlenmesi ve
ihtiyaçların tespiti açısından önemli ipuçları vermektedir. Sonuç olarak, her bir otel
işletmesi için müşteri ilişkilerinin yüksek olduğu diğer bir ifade ile yüz yüze ilişkilerin
yoğun olduğu departmanlara insan odaklılık davranışının yüksek olduğu yöneticiler,
diğer departmanlara ise görev odaklılık davranışının yüksek olduğu yöneticiler atanmalı
yada tercih edilmelidir.
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ÖZET
Drama eğitiminin konaklama işletmelerindeki işgörenlerin sosyal yetenekleri üzerine
etkisinin incelenmesi bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Araştırma için
İstanbul’da beş yıldızlı konaklama işletmeleri ile görüşülmüş ve araştırmayı kabul eden
bir adet konaklama işletmesinin insan kaynakları departmanı ile drama eğitimi
planlanmıştır. Araştırma deneysel bir araştırmadır ve deney ve kontrol grupları
kullanılmıştır. Araştırmada 10’u deney grubuna, 10’u kontrol grubuna dahil olan toplam
20 denek örneklem olarak seçilmiştir. Deney ve kontrol grupları işletmede çalışan ve
insan kaynakları departmanı tarafından belirlenen eğitime dahil edilebilecek 20 işgörene
“Kişisel Bilgi Anketi” uygulanması ile oluşturulmuştur. Deney grubuna dahil olan
katılımcılara iki gün süresince toplam on saat drama eğitimi verilmiş ve daha sonra
eğitimin sosyal yetenek üzerindeki etkileri nicel yolla değerlendirilmiştir. Nicel araştırma
kapsamında hem deney hem de kontrol grubuna dahil olan katılımcılara eğitimin
öncesinde sosyal yetenek düzeylerini belirlemek üzere Riggio (1986, 1989) tarafından
geliştirilen ve Yüksel (1998) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Sosyal Yetenek Ölçeği”
kullanılmıştır. Sosyal Yetenek Ölçeği, eğitim sonrasında katılımcılara tekrar uygulanmış
ve eğitimin deney grubuna dahil olan katılımcılar üzerindeki etkileri SPSS 16.0 (Statistical
Package for the Social Sciences for Windows 16.0) ile analiz edilmiştir. Yapılan nicel
araştırmaların sonucunda drama eğitimi alan katılımcıların sosyal yeteneğinin pozitif
yönde arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Drama Eğitimi, Sosyal Yetenek, Konaklama İşletmeleri, Hizmet İçi
Eğitim.
GİRİŞ
Turizm işletmelerinde rekabetin temeli hizmet kalitesindeki performans üzerinedir.
Hizmet kalitesi, pek çok nedenden dolayı farklı algılamalara neden olmaktadır. Turizm
işletmelerinde hizmetin kalitesi, hizmeti sunan personelin davranış, tutum ve becerisine
bağlı olduğu kadar hizmetin sunulduğu müşteriye göre de değişiklik gösterebilmektedir
(Kılıç ve Eleren, 1999). Konaklama işletmelerinde turizmde rekabetin belirleyiciliğinde
temel olarak hizmeti sunan personele odaklanılmaktadır. İşletmeler hizmet verdikleri
hedef pazarın özelliklerine göre nitelikli personel arayışındadırlar. Bunun yanı sıra
hizmetin üretimi ve sunumu sürecinde de tespit edilen eksiklikleri belirleyerek
işgörenlerini geliştirme eğilimindirler. Genel olarak literatüre bakıldığında konaklama
işletmelerinde ihtiyaç duyulan eğitimin tespitinden, eğitimin verilmesi ve
değerlendirilmesine kadar geçen aşamalardan insan kaynakları departmanının sorumlu
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olduğu görülmektedir. İnsan kaynakları departmanı tarafından planlanan hizmet içi
eğitimlerde farklı eğitim teknikleri uygulanmaktadır. Bu eğitim yöntemlerinden birisi de
araştırmaya konu olan “Drama Eğitimi” dir.
Günümüzün değişen şartlarında eğitim alanında önemli gelişmeler gerçekleşmiştir.
Eğitimde öğretmen merkezli bilgi aktarımının yerini öğrenenlerin de eğitim sürecine
katıldığı interaktif deneyimsel öğrenme kuramına dayalı etkinlikler almaktadır. Bu
deneyimsel eğitim metotlarının işletme, eğitim, tıp ve psikoloji alanları gibi geniş bir
spektrumda kullanıldığı gözlemlenmektedir. (Kolb ve Kolb, 2006; Boggs, Mickel ve
Holtom 2007). Songunro da (2004; Boggs, Mickel ve Holtom, 2007) çalışmasında arzu
edilen bilgi, beceri ve tutumların geliştirilmesinde drama eğitiminin hızlı ve etkin bir
eğitim metodu olduğunu belirtmektedir.
Araştırmaya konu olan drama eğitimi de deneyimsel öğrenme kuramına dayalı modern
bir eğitim metodu olarak hizmet içi eğitimde işletmelerce kullanılmaya başlanmıştır.
Konu ile ilgili yapılan araşırmalarda drama eğitim tekniklerinden özellikle “rol oynama
tekniği” üzerine odaklanıldığı bazı durumlarda ise her iki terimin birbirinin yerine
kullanıldığı da görülmektedir.
Literatürde dramanın “Yaratıcı Drama”, “Psikodrama” ve “Eğitici Drama” olarak
adlandırılan üç temel çeşidinden bahsedilmektedir. Eğitici drama bu üç yöntemi de
kapsamaktadır (Öztürk, 2001). Çalışmada kavramsal olarak eğitici drama ele
alınmaktadır.
Drama eğitiminin ülkemizde ve dünyada anaokulu (Mota ve Jose´ Arau´jo, 2013; Ulutaş,
2011; Koşucu, 2016; Duran, 2012), örgün eğitim (Kahyaoğlu, Yavuzer ve Aydede, 2010;
Aykaç ve Adıgüzel, 2011; Sevim ve Özdemir Erem, 2013; Karakaya, 2007) ve
üniversitelerde (Brennan ve Pearce, 2009; Durmuş, 2008) kullanıldığı ve dramanın
eğitiminin çeşitli değişkenlerle arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik araştırmalar
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra drama eğitiminin hizmetiçi eğitimde kullanılması ile
ilgili araştırmalar da (Karadağ, 2012; Bil, 2012; Marşap ve Özsoy, 2005) mevcuttur.
O’Neill ve Lambert (1995 akt: Çelikkaya, 2014), dramanın sosyal bir süreç olduğunu,
sosyal iletişime ve grupla çalışmaya olanak tanıyarak sosyal becerilerin geliştirdiğini
belirtmektedir. Diğer yandan drama eğitimine katılmanın sözlü iletişim, müzakere, karar
verme, liderlik ve takım çalışması gibi becerilere de katkısı bulunmaktadır (Boggs, Mickel
ve Holtom, 2007). Turizm sektörünün özelliklerinden dolayı işgörenlerde aranan en
önemli nitelik sosyal yeteneklerdir. Bu çalışmada sosyal yetenek Riggio’nun “Sosyal
Yetenek Ölçeği”’nde yer alan “duyuşsal anlatımcılık”, “duyuşsal duyarlılık”,
“duyuşsal kontrol”, “sosyal anlatımcılık”, “sosyal duyarlılık” ve “sosyal kontrol”
boyutları ile ele alınmaktadır.
Literatürde drama eğitimi ve sosyal yetenekler arasındaki ilişkiyi belirleyen
araştırmalar (Luiz Adrian, Zeszotarski ve Ma, 2015; Şimşek, 2013, Özşenler, 2013;
Kaya, 2011; Aslan, 2008; Bayrakçı, 2007; Akoğuz, 2002; Kocayörük Yaya, 2000; Kaf,
1999, Okvuran, 1993) bulunmasına rağmen drama eğitiminin turizm işletmelerindeki
işgörenlerin sosyal yetenekleri üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmaların (Bil, 2012;
Armstrong, 2003) sınırlı olması nedeni ile çalışmanın amacı; drama eğitiminin
konaklama işletmelerindeki işgörenlerin sosyal yetenekleri üzerine etkisini incelemek
olarak belirlenmiştir.
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Çalışmada ilk olarak literatür taraması gerçekleştirilmiş olup drama ve sosyal yetenek
kavramları açıklanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın ikinci kısmında uygulama bölümü
yer almaktadır. Çalışmanın son bölümünde ise yapılan analizler değerlendirilmekte ve
öneriler sunulmaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
Drama Kavramı
Drama kavramının tam bir Türkçe karşılığı yoktur. Kavram, etimolojik olarak
Yunanca’da hareket anlamına gelen “dran” kelimesinden türemiştir (Güner, 2005: 15).
Dirim (1999: 39), drama kavramını; “bir konunun, bir olayın, bir eylemin ya da bir
duygunun yeniden canlandırılması yani bir anlamda hayali bir oyun” olarak tanımlarken
Üstündağ (1996: 19) “bilişsel davranışları, duyuşsal özellikleri ve devinişsel yetenekleri
kazanmada bir öğretim yöntemi” olarak tanımlamaktadır Gönen ve Dalkılıç’a (1999: 23)
göre ise drama, “insanın tasarımlarını eyleme dönüştürebildiği bir yol” olarak
tanımlanmaktadır.
Eğitici Drama
Litaratürde eğitici drama konusunda çeşitli tanımlamaların yapıldığı görülmektedir.
Önder (2004: 32) eğitici dramayı, “varoluşun dinamiğinin gözlenmesini, yaşanmasını ve
doğrudan doğruya keşfedilmesini sağlayan işlevsel bir yaşam felsefesinin, hayata
geçirilmesinin özel bir tekniği olarak” tanımlamıştır.
Ayrıca “eğitici drama, eğitim yaşantılarının (sosyal, fen, soyut kavramlar vb.) somut bir
şekilde gruba hissettirilerek ve motor hareketlerle, mimiklerle canlandırılarak öğretildiği,
tartışmaya dayalı bir eğitim tekniğidir” (Korkmaz, 2005: 15).
Sosyal Yetenek Kavramı
Turizm işletmelerinde işgörenlerin sahip olması gereken en temel yeteneklerden biri
“sosyal yetenekler” dir. Bu yetenekler, işgörenlerin astları, üstleri ve en önemlisi
işletme müşterileri ile kurdukları ilişkilerinde özellikle sözel ve sözel olmayan
iletişim yetenekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Literatürde sosyal yetenek kavramı ile ilgili farklı tanımlar yer almaktadır. Çalışma
da esas alınan sosyal yetenek kavramı, “kişiler arası ilişkilerde sosyal bilgiyi alma,
çözümleme ve uygun tepkilerde bulunma, hedefe yönelik ve sosyal bağlama göre
değişen; hem gözlenebilen hem de gözlenemeyen bilişsel ve duyuşsal öğeleri içeren
ve öğrenilebilir davranışlar” olarak tanımlanmaktadır (Yüksel, 1998: 40).
METADOLOJİ
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, drama eğitiminin konaklama işletmelerindeki işgörenlerin sosyal
yetenekleri üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.
Araştırmanın Modeli ve Araştırma Deseni
Aşağıdaki şekil araştırma modeli ve araştırma desenini bir arada sunmaktadır.
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Tablo 1. Araştırmanın Modeli ve Araştırma Deseni
DRAMA EĞİTİMİ
SOSYAL BECERİ

Kişisel Anket
Formu

Deney
Grubu

Öntest

Kontrol
Grubu

Öntest

Eğitimsel Drama

Sontest

Sontest

Araştırmaya ait hipotezler aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir:
H 0 = Deney grubunda yer alan katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” ön test ve son
test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
H 1 = Deney grubunda yer alan katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” ön test ve son
test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H 0 = Kontrol grubunda yer alan katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” ön test ve son
test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
H 1 = Kontrol grubunda yer alan katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” ön test ve son
test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini İstanbul’da beş yıldızlı İstanbul Sura Hagia Sophia Hotel’de
çalışan 100 işgören, örneklemini ise işletmede insan kaynakları departmanı tarafından
eğitim alması uygun görülen 20 işgören oluşturmaktadır.
Araştırmanın Sayıltıları
Araştırma gerek eğitimci gerekse işletme için zaman ve maliyet açısından problem
yaratacağından İstanbul ilindeki beş yıldızlı otelin 2016 yılı Mart-Mayıs ayları arasında
çalışan 20 işgöreni ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın uygulanması sürecinde hem
deney hem de kontrol grubunun dışsal etkenlerden en alt düzeyde etkilendiği ve
işgörenlerin deney ve kontrol grubu olarak gruplara ayrılmasında gözden kaçan bazı
unsurların araştırmanın sonuçlarını etkilemeyecek düzeyde kaldığı kabul edilmektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada öncelikli olarak deney ve kontrol gruplarının belirlenebilmesi için
araştırmacılar tarafından oluşturulan ve demografik faktörleri içeren “Kişisel Bilgi
Anketi” kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubu belirlendikten sonra hem deney hem de
kontrol grubuna Riggio (1986, 1989) tarafından geliştirilen ve Yüksel (1998) tarafından
Türkçe’ye uyarlanan “Sosyal Yetenek Ölçeği” uygulanmıştır. Riggio’nun “Sosyal Yetenek
Ölçeği” beşli Likert tipinde toplam 90 maddeden ve altı alt ölçekten oluşmaktadır.
Bunlar; “Duyuşsal Anlatımcılık (DA)”, “Duyuşsal Duyarlık (DD)”, “Duyuşsal Kontrol
(DK)”, “Sosyal Anlatımcılık (SA)”, “Sosyal Duyarlık (SD)” ve “Sosyal Kontrol (SK)”
olarak adlandırılmaktadır. “Sosyal Yetenek Ölçeği”nde bulanan toplam 90 maddenin
32 tanesi ölçeğin güvenilirliği için tersinden puanlanmaktadır. Daha sonra işgörenlere
iki gün boyunca toplam 10 saat olan “ısınma”, “oyun”, “doğaçlama”, “oluşum” ve
“değerlendirme” aşamalarını kapsayan drama eğitimi verilmiştir. Katılımcıların ve otel
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işletmesinin izni ile eğitim süresince video kaydı yapılmıştır. Eğitim sonunda “Sosyal
Yetenek Ölçeği” deney ve kontrol gruplarına eğitimden 10 gün sonra tekrar
uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 (Statistical Package for the Social Sciencesfor
Windows 16.0) ile analiz edilmiştir. Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi” ile sonuçların
anlamlılığı analiz edilmiştir.
Araştırmanın Bulguları
Betimleyici İstatistikler
Deney grubuna dahil olan işgörenlerin betimleyici özelliklerine bakıldığında; grupta
sekiz kişi (%80) erkek, iki kişi (%20) kadındır; bir kişi (%10) 15-18 yaş arasında, iki kişi
(%20) 23-26 yaş arasında, dört kişi (%40) 27-30 yaş arasında, üç kişi (%30) de 31-35 yaş
arasındadır; üç kişi (%30) evli, yedi kişi (%70) bekardır; iki kişi (%20) ilkokul mezunu,
dört kişi (%40) lise mezunu, bir kişi (%10) önlisans mezunu, üç kişi (%30) de lisans
mezunudur; bir kişi (%10) asgari ücret, üç kişi (%30) 1301-1600 TL arası, iki kişi (%20)
1601-1900 TL arası, iki kişi (%20) 2201-2500 TL arası, iki kişi (%20) de 3101 TL ve üzeri
aylık gelir elde etmektedir; üç kişi (%30) turizm eğitimi almamış, dört kişi (%40) turizm
ile ilgili sadece kurs almış, bir kişi (%10) lise düzeyinde, bir kişi (%10) önlisans düzeyinde
ve bir kişi (%10) de lisans düzeyinde turizm eğitimi almıştır; turizm alanında iki kişi
(%10) 1 yıldan az, iki kişi (%20) 1-3 yı larası, iki kişi (%20) 3-5 yıl arası, iki kişi (%20) 5-7
yıl arası, bir kişi (%10) 10-15 yıl arası, bir kişi (%10) de 15-20 yıl arası çalışmış
durumdadır; eğitim alınan otelde, altı kişi (%60) 1 yıldan az süre boyunca, dört kişi (%40)
de 1-3 yıl arası süre boyunca çalışmaktadır; üç kişi (%30) önbüro, üç kişi (%30) restoranbar, bir kişi (%10) kat hizmetleri-bahçe, iki kişi (%20) teknik-çamaşırhane, bir kişi (%10)
de diğer departmanlarda çalışmaktadır; bir kişi (%10) üst düzey yönetici, iki kişi (%20)
orta düzey yönetici, yedi kişi (%70) de departman elemanı olarak ve dokuz kişi (%90)
kadrolu, bir kişi (%10) de sözleşmeli olarak çalışmaktadır.
Kontrol grubuna dahil olan katılımcıların betimleyici özelliklerine bakıldığında; grupta
sekiz kişi (%80) erkek, iki kişi kadındır; iki kişi (%20) 23-26 yaş arasında, altı kişi (%60)
27-30 yaş arasında, üç kişi (%30) de 36-40 yaş arasındadır; beş kişi (%50) evli, beş kişi
(%50) bekardır; iki kişi (%20) ilkokul mezunu, üç kişi (%30) lise mezunu, iki kişi (%20)
önlisans mezunu, üç kişi (%30) de lisans mezunudur; üç kişi (%30) 1301-1600 TL arası, üç
kişi (%30) 1601-1900 TL arası, iki kişi (%20) 2201-2500 TL arası, bir kişi (%10) 2801-3100
TL arası, bir kişi (%10) de 3101 TL ve üzeri aylık gelir elde etmektedir; beş kişi (%50)
turizm eğitimi almamış, iki kişi (%20) turizm ile ilgili sadece kurs almış, üç kişi (%30) de
önlisans düzeyinde turizm eğitimi almıştır; turizm alanında iki kişi (%20) 1 yıldan az, bir
kişi (%10) 1-3 yıl arası, bir kişi (%10) 3-5 yıl arası, iki kişi (%20) 5-7 yıl arası, dört kişi
(%40) 10-15 yıl arası çalışmış durumdadır; eğitim alınan otelde, üç kişi (%30) 1 yıldan az,
dört kişi (%40) 1-3 yıl arası, üç kişi (%30) de 3-5 yıl arası süre boyunca çalışmaktadır; beş
kişi (%50) önbüro, üç kişi (%30) restoran-bar, iki kişi (%20) kat hizmetleri-bahçe
departmanlarında çalışmaktadır; iki kişi (%20) orta düzey yönetici, sekiz kişi (%80) de
departman elemanı olarak ve grubun hepsi kadrolu olarak çalışmaktadır.
Deney ve Konrol Grubu “Sosyal Yetenek Ölçeği” Ön Test Sonuçları
Tablo 3’de deney grubuna ve kontrol grubuna dahil olan işgörenlerin sosyal yetenek
düzeylerinin ön test sonucu gösterilmektedir.

124

Tablo 3. Deney Grubunda Yer Alan İşgörenlerin Sosyal Yetenek Düzeylerinin
Ortalamaları
Deney Grubu

Kontrol Grubu

N

Ort

Ss

Min.

Max.

Ort

Ss

Min.

Max.

DA

10

47,1

7

39

53

47,7

5,5

41

52

DD

10

47,9

7

40

54

45,2

7

36

50

DK

10

40,5

8,5

30

47

45,1

6,5

41

54

SA

10

51,3

8,5

42

59

51,2

5,5

45

56

SD

10

46,5

6

41

53

49,9

9

41

59

SK

10

48,6

5

43

53

47,5

7

41

55

Toplam

10

281,9

20

263

303

286,6

16,5

267

300

“Sosyal Yetenek Ölçeği”nden elde edilebilcek puanlar 75 ile 450 arasında
değişebilmektedir. Ölçeğe göre kişinin elde ettiği puan yükseldikçe sosyal yetenek
düzeyi de artmaktadır Tablo 3’de yer alan ön test sonuçları ortalamaları genel olarak
değerlendirildiğinde; deney grubu (281,9 puan) ve kontrol grubunun (286,6 puan)
puanlarının birbirine yakın olduğu ve orta düzeyden biraz daha yüksek olduğu
görülmektedir. Ayrıca sosyal yeteneği oluşturan alt boyutlar incelendiğinde; deney
grubunda ve kontrol grubunda “Sosyal Anlatımcılık” düzeyleri ortalamalarının en
yüksek puan (51.3 puan ve 51.2 puan) olduğu ve “Duygusal Kontrol” boyutlarının her iki
grupta da diğer boyutlardan düşük olduğu (40.5 puan ve 45.1 puan) görülmektedir.
Bu sonuç, deney ve kontrol grubunun doğru tespit edildiğini göstermektedir.
Deney Grubunda Yer Alan Katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” Ön Test ve Son Test
Sonuçlarının Karşılaştırılması
Tablo 4’de deney grubunun sosyal yetenek ölçeği ön test ve son test sonuçları
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.
Tablo 4. Deney Grubunda Yer Alan Katılımcıların “ Sosyal Yetenek Ölçeği” Ön Test
ve Son Test Sonuçları
Deney Grubu Ön Test
N

Deney Grubu Son Test
D

Ort

Ss

Min.

Max.

Ort

Ss

Min.

Max.

DA

10 47,1

7

39

53

50,4

6

45

57

7

DD

10 47,9

7

40

54

48,7

8,5

41

58

1,67

DK

10 40,5

8,5

30

47

45,1

5,5

41

52

11,35

SA

10 51,3

8,5

42

59

53,2

7

46

60

3,7

SD

10 46,5

6

41

53

49

6,5

41

54

5,37

SK

10 48,6

5

43

53

50,6

5

45

55

4,11

Toplam 10 281,9

20

263

303

297

16

282

314

5,35

Tablo 4’de görüldüğü üzere; deney grubu sosyal yetenek ölçeği ön test sosyal yetenek
puanlarının ortalaması 281,9 puan ve son test sosyal yetenek puanlarının ortalaması 297
puandır. Deney grubuna ön test sonrasında verilen drama eğitiminin deney grubunun
sosyal yetenek düzeyinde toplam % 5,35 oranında pozitif yönde bir artışa neden olduğu
saptanmıştır. Ayrıca ölçeğin tüm alt boyutlarında da bir artış söz konusudur.
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Deney grubunda yer alan katılımcılara ait sosyal yetenek ön test ve son test sonuçları
arasında değişimin anlamlı olup olmadığı analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Tablo 5. Deney Grubunda Yer Alan Katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” Ön Test ve
Son Test Sonuçlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları
Wilcoxon Testi
Deney Grubu Katılımcılarının Sosyal
Yetenek Ölçeği
Ön Test - Son Test
Sonuçlarının Karşılaştırılması
Z

-2,194a

Asymp. Sig. (2-tailed)

,028

Tablo 5’de anlamlılık (Asymp. Sig.) değerinin 0.028 olduğu görülmektedir. Söz konusu
değer p< 0.05’ten küçük olduğu için deney grubuna ait “sosyal yetenek ölçeği” ön test ve
son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Yapılan analiz
sonucunda;
“H 1 = Deney grubunda yer alan katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” ön test ve son
test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık vardır” hipotezi kanıtlanmıştır.
Kontrol Grubunda Yer Alan Katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” Ön Test ve Son Test
Sonuçlarının Karşılaştırılması
Tablo 6’da kontrol grubunun sosyal yetenek ölçeği ön test ve son test sonuçları
karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.
Tablo 6. Kontrol Grubunun Sosyal Yetenek Ölçeği Ön Test ve Son Test Sonuçlarının
Karşılaştırılması
Kontrol Grubu Ön Test

Kontrol Grubu Son Test

N

Ort

Ss

Min.

Max.

DA

10

47,7

5,5

41

52

45,9 6

39

51

DD

10

45,2

7

36

50

46,9 9

39

57

3,76

DK

10

45,1

6,5

41

54

42,4 5

37

47

-5,98

SA

10

51,2

5,5

45

56

50 9,5 38

57

-2,34

SD

10

49,9

9

41

59

46,6 8

39

55

-6,61

SK

10

47,5

7

41

55

49,6 5

45

55

4,42

10

286,6

16,5

267

300

281,4 235 256 308

-1,81

Toplam

Ort Ss Min. Max. D
-3,77

Tablo 6’da görüldüğü üzere; deney grubu sosyal yetenek ölçeği ön test sosyal yetenek
puanlarının ortalaması 286,6 puan ve son test sosyal yetenek puanlarının ortalaması 281,4
puandır. Ön test ve son test arasında geçen süre sonunda kontrol grubunun sosyal
yetenek düzeyinde % 1,81 oranında negatif yönde bir azalış olduğu saptanmıştır.
Kontrol grubunda yer alan katılımcılara ait sosyal yetenek ön test ve son test sonuçları
arasında değişimin anlamlı olup olmadığı analiz edilmiş ve sonuçlar Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Tablo 7. Kontrol Grubunda Yer Alan Katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” Ön Test ve
Son Test Sonuçlarına İlişkin Wilcoxon Testi Sonuçları

126

Wilcoxon Testi
Kontrol Grubu Katılımcılarının Sosyal
Yetenek Ölçeği
Ön Test - Son
Test Sonuçlarının Karsılaştırılması
Z

-1,122a

Asymp. Sig. (2-tailed)

,262

Tablo 7’da anlamlılık (Asymp. Sig.) değerinin 0,262 olduğu görülmektedir. Söz konusu
değer p < 0.05’ten büyük olduğu için deney grubuna ait “sosyal yetenek ölçeği” ön test ve
son test değerleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Yapılan analiz
sonucunda;
“H 0 = Kontrol grubunda yer alan katılımcıların “Sosyal Yetenek Ölçeği” ön test ve
son test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık yoktur” hipotezi kanıtlanmıştır.
SONUÇ
İnsanların öğrenme gereksinimleri sadece okul ile sınırlı değildir. Geleneksel eğitim
metotlarında ezberlemeye dayalı ve pratik yapmanın eksikliği üniversitelerden mezun
olunduğunda iş hayatına uyum ve başarı sağlamada yetersiz kalabilmektedir. Aynı
zamanda bu durum hizmet işletmelerinde müşteri memnuniyetsizliği ile
sonuçlanmaktadır. Bu yüzden işletmeler işgörenlerine dönem dönem hizmet içi eğitimler
vermektedirler (Bil, 2013).
Dünyada ve Türkiye’de şirketler tarafından çalışanlarına ağırlıklı olarak yaratıcı drama
eğitimi verilmektedir. Bu araştırmada ise dramanın en kapsamlı çeşidi olan eğitici drama,
eğitim tekniği olarak kullanılmıştır. Farklı yaşantıları tanıma, farklı rollere girerek farklı
olay ve durumlarla ilgili deneyim kazanma, yaşamın çok yönlü algılanmasını ve
araştırma isteğinin gelişimini sağlama, yaparak, yaşayarak öğrenme, öğrenilenlerin kalıcı
olması, drama çalışmaları sonucunda bireylerde görülmesi beklenen kazanımlar arasında
sayılabilir. Bu kazanımlar dikkate alındığında dramanın bireylerin gelişiminde önemli bir
etkisinin olduğu söylenebilmektedir. (Akyol, 2005: 14).
Yapılan araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edildiğinde; konaklama
işletmelerinde verilen drama eğitiminin çalışanların sosyal becerisine olumlu etkisi
olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda elde edilen bulgular
araştırmanın teorik bölümü için incelenen çalışmalarla da örtüşmektedir.
İlaveten çalışma küçük bir örneklem üzerinde yapıldığı için genelleme yapılamaz.
Çalışmanın daha büyük bir örneklem grubu üzerinde yapılması ayrıca sadece konaklama
işletmelerinde değil diğer turizm işletmlerinde de yapılması ve drama eğitiminin farklı
değişkenlerle de ele alınması turizm sektöründe hizmet içi eğitimde drama eğitiminin
kullanılmasının önemini daha kapsayıcı bir biçimde belirlenmesine olanak sağlayacaktır.
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ÖZET
Günümüzde işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve rekabette üstünlük sağlamaları
rakiplerinden farklı mal veya hizmet ortaya koymalarına bağlıdır. Bu farklılık, klasik
anlamda bilinen mal ve hizmetlerin kalitesini arttırmanın, dağıtım kanallarını
değiştirmenin, tutundurma çabalarında farklılık oluşturmanın ve müşteri odaklı olmanın
yanı sıra, toplumun çıkarlarını gözetme ve topluma yarar sağlayacak faaliyetlerde
bulunma ile sağlanmaktadır.
İşletmelerin yukarıda bahsedilen varlıklarını sürdürme ve rakiplerinden farklı olma
çabaları, her ne kadar kaliteli hizmet, farklı pazarlama faaliyetleri, müşteri ve toplum
çıkarlarına bağlı olsa da, tüm bu faaliyet ve süreçleri yönlendiren yöneticilerin yaklaşımları
da oldukça önem taşımaktadır.
Bu kapsamda çalışmanın amacı, otel işletmeleri yöneticilerin sosyal sorumluluk anlayışına
sahip olup olmadığını incelemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır.
Nitel araştırma kapsamında veriler otellerin genel müdürleri ile yapılan yüz yüze
görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler betimsel
analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın uygulama alanı Düzce ili Akçakoca
ilçesinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı oteller oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, otel
yöneticilerinin sosyal sorumluluğun bilincine sahip oldukları ve sosyal sorumluluk
kapsamında faaliyetler yaptıkları belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Turizm, Otel İşletmeleri
GİRİŞ
İşletmelerin kâr elde etmek, topluma hizmet etmek ve varlıklarını sürdürmek gibi bir
takım amaçları vardır. Bunların içerisinde işletmeler açısından en önemli olanı kârını
artırmaktır. Oysa günümüzün bilinçli toplumuna hizmet etmeyi amaçlamadan, sadece kâr
elde etmeyi hedefleyen işletmelerin başarı şansı son derece düşüktür (Arıkan,1995:171).
Bununla birlikte, işletmelerin toplum içinde meydana gelecek değişmelere uyum
sağlamaları ve sosyal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunmaları (Uyanık, 2011), “uzun
vadeli çıkarlar bakımından oldukça önemlidir” (İşseveroğlu, 2001:59). Dolayısıyla
işletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirirken içinde bulundukları topluma karşı yükümlükler
de taşımaktadır.
1990’dan bu güne kadar müşteriler sürekli kâr amaçlayan işletmelerin anlayışlarını
değiştirmeye çalışmıştır. İşletmeler artık sadece mal ve hizmet üreten, pazarlayan ve
bunun sonucunda kâr sağlayan kuruluşlar olmaktan çıkıp, topluma karşı belirli
sorumlulukları yerine getiren kuruluşlar haline gelmiştir. Sosyal sorumluluk konusunun
bu kadar önemli hale gelmesinde “ahlak ve sosyal vicdan yaklaşımlarının yanında,
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işletmelerin hızla değişen iç ve dış çevrenin ihtiyaçlarına cevap verme zorunluluğu da yer
almaktadır” (Peach, 1987: 191). Yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında sosyal
sorumluluk konusunun işletmeler açısından önem taşımasında, otel işletmesi yöneticilerin
de etkisinin olduğu ifade edilebilir.
Bu araştırmada öncelikle sosyal sorumluluk kavramına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Öte
yandan sosyal sorumluluğu oluşturan alanları üzerinde durulmuştur. Daha sonra,
Akçakoca’daki otel işletmelerinde yöneticilerin sosyal sorumluluk anlayışına sahip olup
olmadığı incelenmiştir.
SOSYAL SORUMLULUK
Örgütlerin hukuki olarak tüzel kişilikleri olduğundan, tıpkı bireyler gibi yaşadıkları
toplumda bir takım haklara sahip olduğu kadar sosyal sorumlulukları da vardır. Dawar
ve Klein (2004: 205); işletmelerin “kuruldukları andan itibaren bu sorumluluklarını,
toplum içerisinde faaliyette bulunmak ve yaşamını sürdürmek amacıyla kabul etmiş
olurlar” şeklinde ifade etmişlerdir (Aktaran Ateşoğlu ve Türker, 2010:209).
Sosyal sorumluk kavramı son zamanlarda hem akademik camiada hem de ticari hayatta
yoğun şekilde ilgi çeken bir kavram haline gelmiştir. Özellikle yaşadığımız yüzyılın
tüketicileri her zamankinden daha bilinçli olduklarından, işletmelerin sadece ürün ve
hizmette farklılık göstererek uzun vadede hedeflerine ulaşamazlar. Diğer bir ifadeyle
işletmelerin günümüzde değerlerini ve kurumsal imajını geliştirerek sürekliliğini
sağlayabilmeleri için, kâr elde etmenin yanı sıra topluma da hizmet etmeleri
gerekmektedir. Çünkü, günümüzde tüketiciler marka tercihlerinde bulunurken, yalnızca
ürünün kalitesine ve uygun fiyatlı oluşuna göre değil, bunun yanında bu ürünü üreten
işletmelerin sosyal sorumluluk noktasındaki hassasiyetleri ile birlikte değerlendirerek
tercihte bulunmaktalar (Aktan ve Börü, 2007).
Sosyal sorumluluk kavramı ilk olarak 1953’te yayınlanan H Bowen’nin “İşadamlarının
Sosyal Sorumlukları” adlı kitabında yer almıştır. Sosyal sorumluluk ile ilgili literatürde
çok sayıda tanım bulunsa da burada birkaç tanesine yer verilecektir.
Eren (2002:99)’e göre sosyal sorumluluk, “işletmelerin ekonomik ve yasal şartlara, iş
ahlakına, işletmelerin iç ve dış çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir
çalışma anlayışı ve politika izleyerek insanları mutlu ve memnun etmesidir”.
Bir başka tanımda ise işletmelerin sosyal sorumluluğu, “üretimden tüketime kadar olan
bütün aşamalarda icra edilen faaliyetler nedeniyle, topluma zararlı etkileri açısından
işletmeyi sınırlayan, toplumun refahına katkıda bulunmaya zorlayan ve bunu öngören
politikalar, prosedürler ve eylemlerin benimsemesi” (Pelit vd. 2009:20), olarak
belirtilmektedir
Benzer şekilde Aktan ve Börü (2007) de sosyal sorumluluk kavramını, “işletmelerin hem
iç, hem de dış çevresindeki tüm paydaşlara karşı “etik” ve “sorumlu” davranması, bu
yönde kararlar alması ve uygulaması” şeklinde tanımlamışlardır. Diğer taraftan Kotler ve
Lee (2006:3) ise işletmenin sosyal sorumluluğunu; “işletmenin kaynaklarını makul örgütsel
faaliyetlerde kullanmak suretiyle tüm paydaşlara yarar sağlama çabaları” şeklinde ifade
etmişlerdir. İşletmeler için önemi gittikçe artan sosyal sorumluluk kavramı; “işletme
yöneticilerin sadece işletmeleriyle sorumlu olmayıp daha iyi bir toplum, çevre, refah, daha
iyi bir yaşam kalitesi oluşturulması ve korunması için gönüllü olarak faaliyetlerde
bulunması” anlamına gelmektedir (Ural, 2012:217).
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Yukarıdaki tanımlardan da anlaşıldığı üzere sosyal sorumluluk; sadece işletme sahiplerine
kâr sağlayacak faaliyetlerle sınırlı olmayan bunun aksine işletme çalışanlarından başlayıp
tüm paydaşlara gelir sağlayacak faaliyetleri kapsayan, çok boyutlu bir kavram olarak ifade
edilebilir. Buna göre sosyal sorumluluk kavramı kısaca; örgütlerin iş yaptıkları çevredeki
tüm paydaşların çıkarlarını koruma ve geliştirme adına yaptığı tüm faaliyetler şeklinde
tanımlanabilir.
Literatürde sosyal sorumluluk türleri farklı şekillerde sınıflandırılsa da en yaygın olarak
kurum içi ve kurum dışı sosyal sorumluluk türleri şeklinde sınıflandırmak mümkündür
(Aktan ve Börü, 2007: 25). Torlak (2003: 47) ise işletmelerin sosyal sorumluluklarıyla ilgili
konuları genel başlıklar halinde aşağıdaki gibi sıralamaktadır:
1. Müşterilere karşı sorumluluklar
2. Çalışanlara karşı sorumluluklar
3. Çevreye karşı sorumluluklar
4. Tedarikçilere karşı sorumluluklar
5. Rakiplere karşı sorumluluklar
6. Pay sahiplerine karşı sorumluluklar
7. Kamu kurumlarına(devlete) karşı sorumluluklar
8. Topluma karşı sorumluluklar
9. Sportif ve Kültürel Faaliyetlere Yönelik Sosyal Sorumluluklar
Müşterilere Karşı Sorumluluk
Pazarlama gelişim evreleri olan üretim, ürün ve satış dönemlerinde işletmeler ne üretirse
onu pazara sunar ve satarlardı. Ancak günümüzde ise işletmeler ürün ve hizmetleri
meydana getirdiklerinde müşterilerin istek ve arzularını hesaplamak zorundalar. Çünkü
müşteriler eskisine göre hem daha bilinçli hem de sayısız alternatif ürünleri pazarda
bulabilmekteler. Dolayısıyla günümüzde müşteriler istedikleri sağlıklı, güvenilir ve
kaliteli mal veya hizmeti elde edebilmektir (Pelit vd. 2009).
Diğer taraftan işletmelerin piyasada uzun vadede hayatta kalabilmeleri için müşterilerin
isteklerine uygun ürün ve hizmet sunmalarının yanında onlara karşı bazı sorumlulukları
da yerine getirmesine bağlıdır. Müşterilere karşı sorumluluk, müşterinin istediği mal veya
hizmetin, istediği yer ve zamanda ödemeyi kabul edeceği fiyattan satılmasını kapsar.
“Reklamlarda dürüst davranmak, müşteriye malı tanıtmak ve tanıtılanları satmak,
malların bakım ve onarımında müşteriye hizmet etmek işletmenin tüketicilere karşı
sorumluluklarının bir kısmını oluşturur” (Taşlıyan, 2012:24).
Çalışanlara Karşı Sorumluluk
Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin çalışanların işletmelerin başarısındaki önemi
azalmamış aksine artmıştır. Nihayetinde o teknolojiyi kullanarak işletmeleri hedeflerine
ulaşmalarını sağlayacak olanlar da çalışanlarıdır. Böyle olunca da işletmeler çalışanlarına
karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklar konusunda hassas davranmak zorunda
kalmaktadır. Bunlar, hayat standardına uygun asgari ücret düzeyini yükseltmeye
çalışmak, iş tatmini sağlayacak çalışma koşulları oluşturmak ve iyileştirmelerde
bulunmak, insanların rahat çalışabilecekleri çalışma ortamları oluşturmak, mesleki eğitim
ve kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak, sağlık açısından zararlı iş ortamlarından
kaçınmak vb. olarak sıralanabilir (Torlak, 2003:52).
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Ayrıca artık günümüzde sosyal devlet anlayışı gereği bu tür sosyal sorumlulukların çoğu
işletmelerin karşısına ayrıca yasal zorunluluk olarak da çıkmaktadır (Ateşoğlu ve Türker,
2010:212).
Çevreye Karşı Sorumluluklar
İşletmeler, temel amaçları olan kâr elde etmenin yanında faaliyetlerini sürdürdükleri
çevreye karşı hassas davranmak zorundadırlar. Uzun vadeli varlıklarını sürdürmek
isteyen işletmeler çalışanlarını mutlu edecek çalışma şartları sunma ve ücret vermenin
yanında, faaliyetlerini sürdürdükleri çevreyi de koruyarak içinde bulundukları toplumun
talep ve beklentilerine hitap etmektedirler (Top ve Öner, 2008:102).
“İşletmelerin faaliyetlerini gerçekleştirirken kaynakları israf etmeden kullanması ve
çevreye zarar vermemesi için yerine getirmesi gereken bazı sorumlulukları vardır. Bunlar:
geri dönüşümü sağlama, katı atık ve su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeniden
kullanılabilen malzeme tercih etme, 'yeşil' tedarik zincirleri, kâğıt kullanımını azaltmak ile
enerji ve çevreye uyumlu standartlarda bina tasarımını tercih etmek” şeklindedir (Akbari,
2001:295). Diğer taraftan çeşitli kültürel aktiviteler, şehir gelişim planları, yerel sağlık
programları, eğitim etkinlikleri gibi değişik istekler de müşteriler tarafından işletmelerden
talep edilmektedir (Bartol ve Martin, 1994: 106-108).
Günümüzde müşteriler çok bilinçli davranarak çevreye karşı duyarlı olan işletmelerin mal
ve hizmetlerini tercih edilmektedirler. Özellikle sanayisi gelişmiş ülkelerdeki işletmeler,
çevreye duyarlı olmalarıyla, kârlarını da artırabileceklerini düşünmekte ve bu konuya
hassasiyet göstermektedirler (Hart, 2001:116).
Tedarikçilere Karşı Sorumluluklar
İşletmelerin kendisine karşı sorumlu olduğu diğer bir grup olan tedarikçiler de
işletmelerin mal ve hizmet üretmek için gerekli olan hammadde, malzeme, makine gibi
üretim faktörlerini sağlayan kesimlerdir. İşletmeler hedeflerine ulaşmalarında
tedarikçileriyle uzun süreli, istikrarlı ve güvene dayalı bir ilişkisinin olması önemlidir.
Bunun için işletmenin tedarikçilerden satın aldıkları ürünlerden doğan alacaklarını
zamanında ödemeleri, kendileriyle yapılan sözleşmelerin şartlarına bağlı kalmaları,
tedarikçilerin üzerinde kendi ekonomik gücünü kullanarak baskı kurmamaları
gerekmektedir (Yemişci, 2010). Bunun yanında tedarikçilerin sağladıkları ürünlerin
kalitesinin artması için gerekli maddi desteği sağlamaları gerekmektedir.
İşletmelerin sosyal sorumluluk konusunda amaçlarına ulaşabilmesi için bir taraftan sosyal
sorumluluk konusunda bilinçli olan tedarikçi işletmeleri tercih etmeleri, diğer taraftan da
mevcut çalıştığı tedarikçi işletmeleri etkileyerek sorumlu ticaret yapmaya teşvik etmeleri
gerekir (Halıcı, 2001).
Rakiplere Karşı Sorumluluklar
İşletmeler, ticari faaliyetlerde bulunurken rakip işletmelere karşı da sorumluluk bilinciyle
hareket ederek, onlara bilinçli zarar verecek eylemlerden kaçınmalıdır. Bunlar rakip
işletmelere ait olan gizli belgeleri ele geçirmeye ve kullanmaya çalışmama, rakip
işletmeleri kasıtlı olarak karalayacak reklam ve tanıtım faaliyetlerinden kaçınma,
rakiplerin müşterilerini yanlış bilgilendirme veya rüşvet yoluyla ellerinden almaya
çalışmama, fiyatları kasıtlı olarak maliyetin altına düşürerek zayıf rakipleri pazar dışına
itmeye çalışmama, dürüst rekabet ilkelerine uyma ve hileli yollara başvurmama
şeklindedir (Kartaltepe, 2010:85).

133

Aynı pazarlarda faaliyet gösteren işletmeleri ortadan kaldırmaya yönelik yukarıda sayılan
iş ahlakına aykırı davranışlarda bulunma, hem rakip işletmeye hem de ülke ekonomisine
zarar verecektir (Türker ve Uçar, 2013). Bozulan ülke ekonomisi de zamanla tüketicilerin
alım gücünü zayıflatmak suretiyle o işletmenin de satışlarını düşürecektir.
Pay Sahiplerine Yönelik Sorumluluk
İşletmelerin temel hedefli kâr olduğundan dolayı en başta pay sahiplerine veya
hissedarlara gelir sağlama sorumlulukları söz konusudur. Bunun yanında hesapların
doğru tutularak hem kâr ve zararın hesaplanmasında, hem de yeni sermaye elde etme
adına gösterilecek kârın gerçekçi ve hukuka uygun olması, geleceğe dönük planlanan tüm
faaliyetlerle ilgili pay sahiplerine tam ve doğru bilgiler verilmesi konularında da sorumlu
hareket etmek zorundadırlar (Torlak, 2003).
Diğer taraftan işletme yöneticileri işletme ile ilgili alacakları tüm kararlarda kendi kişisel
çıkarları doğrultusunda değil, tersine uzun vadede işletmenin dolayısıyla pay sahiplerinin
çıkarlarına uygun karar alma sorumlulukları vardır (Nalbant, 2005). Ayrıca pay
sahiplerinin talep ve önerilerinin dikkate almak ve onlarla ile ilgili bilgilerden yasal
hükümler dışında başkalarıyla paylaşmamalıdır. Çünkü başkalarıyla paylaşılacak bu
bilgiler işletmenin rekabet gücünü zayıflatarak hedeflediği kâr miktarına ulaşmasını da
engelleyebilir.
Devlete Karşı Sorumluluklar
İşletmelerin devlete karşı gelen sorumluluklarının başında elde ettikleri kâr karşılığı,
ödemeleri gereken vergi miktarını tam ve zamanında ödemeleri gelir. Bununla beraber
devlet işsizlik sorununu çözmek için işletmelerden iş imkânları sağlamalarını,
çalışanlarının hak ettikleri tüm ücretleri zamanında ödemelerini ve çalışanlarının
sigortalarını yapmalarını beklemektedir (Demir, 2013:227). Devlet işletmelerden topluma
faydalı faaliyetlerde bulunmalarını, çevreye veya insan sağlığına zarar vermeyecek ürün
ve hizmet üretmelerini ve yasal düzenlemelere uymalarını beklemektedir.
Diğer taraftan devlet işletmelerden gerek gördüğü durumda harp araçlarını ve diğer
ulaşım araçlarının üretimi beklemektedir. İşletmeler de tüm bunlara karşılık devletten iş
ve meslek kursları düzenlemesini ve genel eğitim politikasını çalışma şartlarına katkı
sağlayacak şekilde düzenlemesini beklemektedir. Ayrıca devletten uygun bir çalışma
ortamı için gerekli altyapı çalışmaları ile adil bir vergi sistemi ve cazip yatırım teşvikleri
beklemektedir (Pehlivan, 2004).
Topluma Karşı Sorumluluklar
Günümüzde işletmelerin toplumu karşı olan sorumlulukları, yalnızca bir takım ekonomik
ve yasal yükümlülükleri yerine getirmekle sınırlı değildir (McGee, 1998).İşletmeler
faaliyette bulundukları toplumun bireylerinin çalışma ve yaşam şartlarını daha iyi hale
getirmek için gerekli katkıyı sağlamaları gerekmektedir. Bu şekilde eylemleriyle topluma
yarar sağlayan işletmeler kuşkusuz o toplumunun refah seviyesini de yükseltecektir
(Vural ve Coşkun, 2011).
Diğer taraftan Bowen’a göre, işletme yöneticileri, ticari faaliyetlerde bulunurken o
toplumu bir arada tutan temel gaye ve değerlere uygun hareket etmeleri gerektiğini
vurgulamaktadır. İşletmelerin bu şekilde toplumun hassasiyetlerine duyarlı olması
gereğinden bahsederek aslında kurumların topluma karşı sorumluluklarını
vurgulamaktadır (Elias, 2004:268).
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Yaşadığımız yüz yılda başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde
işletmeler, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projelerde yer almakta ve bu birliktelik her iki
tarafa da çeşitli faydalar sağlamaktadır. “İşletmelerin STK’larla işbirliği yaparak; itibarını
yükselttiği, paydaşların güvenini kazandığı, çalışanlarının moral ve motivasyonunu
artırdığı, çalışanlarını elde tutmasının kolaylaştığı, yeni pazarlara girebileceği ve
toplumdaki bilinirliğinin artabileceği ifade edilmektedir” (Elcil, 2011:29).
Sportif ve Kültürel Faaliyetlere Yönelik Sosyal Sorumluluklar
Genel olarak işletmeler, bulundukları bölgede gerçekleştirilen festivaller, şenlikler ve spor
organizasyonları gibi etkinliklere katılım göstermekte veya sponsorluk şeklinde destek
vermektedirler (Ateşoğlu ve Türker, 2010:212). Bu alanlarda sağlanan destekler işletmenin
geniş kesimler tarafından sevilmesini sağlayarak halkla ilişkiler konusunda da yarar
sağlayacaktır. Spor etkinlikleri tüm dünyada çok popüler olduklarından toplumdaki
büyük bir kesimin dikkatini çekmektedir. İşletmeler bu etkinlikler sayesinde geniş kitlelere
ürün veya hizmetlerini duyurma imkânı elde etmektedir.
Bunun yanında sergi, konser, festival, kitap, müze ve benzeri konularda kültür ve sanat
faaliyetlerine destek veren işletmeler toplumun yaşam kalitesini artırarak müşteri
memnuniyetini artırmakta ve kendilerini farklı bir yere konumlandırmaktalar (Elcil, 2011).
Kültürel değerlere sağlanan bu destekler işletmelerin imajına olumlu yansıyarak uzun
dönemde ekonomik kazançlar sağlamaktadır.
Spor, özellikle hareketsizlikten kaynaklı hastalıkların arttığı dünyamızda daha sağlıklı bir
toplumun inşasına katkı sunarken, kültürel faaliyetler ise insanın düşünce ufkunu
geliştirmektedir (Elcil, 2011). Dolayısıyla sportif ve kültürel faaliyetler birlikte toplumdaki
bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığına olumlu katkı sunmak suretiyle o toplumda aynı
zamanda sağlıklı kurumların ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı, otel işletmelerindeki yöneticilerin, sosyal sorumluluk anlayışına
bakış açısını belirlemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve buna bağlı olarak,
keşifsel bir yaklaşım kullanılmıştır. Veriler otel işletmelerinin genel müdürleri ile yüz yüze
yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme
formu kullanılmıştır. Görüşme formu alanında uzman 2 kişiye sorulmuş ve anlaşılmayan,
çıkarılması gerek sorular çıkarılmıştır. Sosyal sorumluk soruları literatürde elde edilmiş ve
bu kapsamda toplam 12 soru yöneticilere sorulmuştur. Araştırmaya başlamadan önce bir
genel müdür ön uygulama gerçekleştirilmiştir. Yöneticin anlamadığı ve düzenlenmesi
gereken sorular görüşme sonrasında düzenlemiş ve soru formuna son hali verilmiştir.
Araştırmanın evreni Akçakoca ilçesinde bulunan 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin üst düzey
yöneticileri oluşturmaktadır. Evren ulaşılabilir büyüklükte olduğundan örneklemeye
başvurulmamıştır. Bahsi geçen bu otel işletmelerin sayısı dört tanedir. Bu işletmelerden
görüşmeyi kabul eden üç otel işletmesi yönetici ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada sadece bu işletmelerin tercih edilmesinde, diğer otel işletmelerine nazaran
daha kurumsal, profesyonel ve yıl boyunca açık olmaları etkili olmuştur
1-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında Akçakoca faaliyet gösteren otel işletmesi
yöneticilerinden üç kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce
genel müdürler aranmış ve randevu talep edilmiştir. Yöneticilerin verdiği tarih ve randevu
saatinde araştırmacı hazır bulunmuş, yöneticilerin bulundukları otel işletmelerinde
görüşme gerçekleşmiştir. Görüşme yaklaşık her bir yönetici ile 40dk sürmüştür. Görüşme
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esnasında ses kaydı kullanılmıştır. Görüşme sonunda elde edilen veriler betimsel analiz
yöntemi ile analiz edilmiştir.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Bu bölüm yöneticilere sosyal sorumluluk kapsamında sorulan sorulardan elde edilen
veriler ışığında oluşturulmuştur. Her bir sorunun cevabı üç yöneticiden elde edilen ortak
sonuçları yansıtmaktadır. Aşağıda sosyal sorumluluğu oluşturan 12 soru ve yöneticilerden
elde edilen cevaplar yer almaktadır.
Otel Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluk Anlayışı
Tüm yöneticiler sosyal sorumluluk kavramının “birlikte hareket etme” olduğunu ifade
etmişlerdir. Ayrıca, sosyal sorumluğun “gelecek nesillere daha güzel ve daha iyi bir dünya
bırakmak” olduğunu belirtmişlerdir. Öte yandan bu birlikteliğin gerçekleştirilmesi için
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve yöre halkı ile birlikte ortak çözümler üreterek,
bu çözümlerin hayata geçmesinin de önemli olduğunu ifade etmiştirler.
Müşterilere Karşı Sorumluluk
Yöneticiler, müşterilerin şikâyet veya istekleri olduklarında, “müşterileri dinlediklerini ve
şikâyetlerinin derhal çözüme kavuşturduklarını” belirtmişlerdir. Bunun yanında
şikâyetlerin niteliğine göre, çeşitli ikramlarda bulunarak misafirlerinin otelden memnun
bir şekilde ayrılmalarını sağlamaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
Çalışanlara Karşı Sorumluluk
Yöneticiler otelde başta iş güvenliği olmak üzere “riskli işlerde önce güvenlik önlemleri”
aldıklarını, “emniyet ve iş güvenliği için çalışanlara eğitim” verdiklerini ifade etmişlerdir.
Ücretlerin ise çalışanların yaptığı işlere ve uzmanlık alanlarına göre değiştiğini
belirtmişlerdir. Ayrıca “performansın da ücretlendirme sisteminde” göz önüne
bulundurulduğunu ifade etmişlerdir. Öte yandan yöneticiler, personelinin gelişimi için
gerekli olan “dil ve meslek eğitimi ile ilgili kursları” vermek üzere belli dönemlerde uzman
kişileri otellerine davet ettiklerini ifade etmişlerdir. Kurs ücretlerinin tamamı veya bir
kısmı otel tarafından karşılandığını belirtmişlerdir.
Çevreye Karşı Sorumluluklar
Yöneticiler genel olarak, doğaya zarar verecek katı ve sıvı atıklardan kaçındıklarını, güzel
ve huzurlu bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca sosyal
sorumlulukla ilgili bir birimin olmadığını ancak bunun üst yönetimin görevleri arasında
olduğunu ifade etmişlerdir. Buna ek olarak doğal çevreye katkı sağlamak için “ağaç
dikiminde” bulunduklarını belirtmişlerdir.
Tedarikçilere Karşı Sorumluluklar
Yöneticiler, tedarikçilerden satın aldıkları mal veya hizmetin kalitesine, fiyatına ve satış
sonrası hizmetine dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, “tedarik edilen mal ve
hizmetlerde eksik bulunan ya da bunlarla ilgili yapılması gerekenler” varsa fikirlerini
onlarla paylaştıklarını belirtmişlerdir. “Dürüstlüğün” önemine değinerek karşılıklı ilişkide
verilen sözlerin yerine getirilmesi önemli bir unsur olduğunu ifade etmişlerdir. Öte
yandan, “sosyal sorumluluk konusunda duyarlı olan tedarikçileri” tercih ettiklerini
belirtmişlerdir.
Rakiplere Karşı Sorumluluklar
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Yöneticiler, rakip işletmelerle toplumun yararına olacak sosyal projeler
gerçekleştirmediklerini ancak gerek duyulduğunda iş birliği yapmaya her zaman hazır
olduklarını ifade etmişlerdir.
Pay Sahiplerine Yönelik Sorumluluk
Yöneticiler, pay sahiplerine yönelik sorumlulukları genel olarak; işletmenin “kâr etmesi”,
“işletmenin varlıklarının yatırıma dönüştürülmesi”, “işletmenin sürekliliğinin
sağlanması” ve “prestijinin korunması” şeklinde ifade etmişlerdir.
Devlete Karşı Sorumluluklar
Yöneticiler işletmelerinin devlete karşı yasal sorumluluklarını; “faaliyetlerini kanunların
ön gördüğü şekilde yerine getirmek”, “vergisini vermek”, “işçinin sigortasını ödemek”,
“yerel idarelere karşı sorumluluklarını yerine getirmek” ve “yerel idarelerle sosyal
dayanışma içinde olmak” şeklinde ifade etmişlerdir.
Topluma Karşı Sorumluluklar
Yöneticiler, işletmelerin bulunduğu topluma karşı en öncelikli vazifesinin yerel halka “iş
imkânı (istihdam)” sağlamak olduğunu ifade etmişlerdir. Yaptıkları işlerde hizmet
kalitesini sürekli artırarak daha fazla kişiyi istihdam etmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir.
Böylelikle, azalan işsizlik oranıyla birlikte toplumun yaşam standartlarının yükseldiğini
vurgulamışlardır.
Sportif ve Kültürel Faaliyetlere Yönelik Sorumluluklar
Yöneticiler sosyal sorumluk kapsamında; eğitim kurumları ile iletişime geçilerek ihtiyaç
sahibi öğrencilere “burs” verilmeleri, “sinema, tiyatro ve spor faaliyetlerine sponsor”
olarak destek verdiklerini belirtmektedirler. Öte yandan yöneticiler; öğrencilere otelde
sunulan hizmetlerde indirim yapıldığı, toplantı salonlarını ücretsiz olarak onların
kullanımlarına açtıklarını ve sportif faaliyetleri için ise ücret talep etmediklerini ifade
etmişlerdir.
Sosyal Sorumluluğun Yürütüldüğü Departman
Yöneticiler, sosyal sorumluluk faaliyetlerini tek başına yürüten ayrı bir departmanlarının
bulunmadığını ancak “halkla ilişkiler”, “mali işler” ve “üst yönetim” ile birlikte bu
faaliyetleri yürüttüklerini ifade etmişlerdir.
Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin İşletmeler İçin Sağladığı Avantajlar
Yöneticiler, işletmeleri tarafından yapılan veya desteklenen projelerin “işletmeye prestij
sağladığını” ifade etmişlerdir. Bu prestij sayesinde yerel halkın da mevcut müşteri
potansiyeli içerisinde yer almasına imkan sağladığını ifade etmişlerdir. Bu sayede de
işletmelerinin gelirinde artış olduğunu belirtmişlerdir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında otel yöneticilerinin sosyal
sorumluluk anlayışına bakışının genel anlamda olumlu olduğu görülmektedir. Özellikle
müşterilerin sorunlarına anında çözüm bulmaya çalışmaları ve çalışanlarına hak ettikleri
ücretleri vermeleri, onlara kendilerini geliştirmeleri için eğitimler aldırmalarından;
müşterilere ve çalışanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıkları
anlaşılmaktadır. Buna karşılık çevreye karşı sorumlulukla ilgili sadece ağaç dikiminden
bahsetmişlerdir. Ancak doğaya zarar vermemek için geliştirdikleri herhangi bir katı ve sıvı
atık uygulamalarından bahsetmemişlerdir. Buna ek olarak doğadaki kaynakların dengeli
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kullanımı, hizmet üretirken ortaya çıkan zehirli gazlara ve kimyasal atıklarla karşı bir
önlemden bahsetmemişlerdir. Buradan çevreye karşı sorumluluk noktasında yeterince
hassas olmadıkları görülmektedir.
Diğer taraftan, yöneticilerin verdikleri cevaplardan tedarikçilere karşı sorumluluklarını
yerine getirdiklerini, buna karşı işletmelerin büyüklükleri arasında farklılık olduğu için
rekabetten bahsetmemişlerdir. Yöneticilerin işletme sahiplerinin kârını artırma ve
kaynaklarını yatırıma dönüştürmeye yönelik ifadelerinden onların pay sahiplerine karşı
sorunluluklarını yerine getirdiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, yöneticilerin verdiği
cevaplardan devlete karşı sorumluluk konusunda, topluma karşı sorumluluklara göre
daha hassas davrandıkları ve sorumluluklarını yerine getirdikleri anlaşılmaktadır.
Topluma karşı sorumluluklarda genel olarak, sadece istihdama olan katkılardan
bahsetmişler, buna karşılık STK’larla ortak proje geliştirme veya toplum sağlığı için
herhangi bir yatırımdan bahsetmemişlerdir. Yalnızca yerel kuruluşlardan bir talep olması
durumunda katkı sunacaklarını ifade etmişlerdir.
Ateşoğlu ve Türker’in 2010 yılında “Muğla ilindeki konaklama işletmelerinin sosyal
sorumluluk faaliyetlerine yaklaşımı” adlı araştırmalarının sonucu bu çalışmada ulaşılan
sonuçları destekler niteliktedir. Söz konusu çalışmada konaklama işletmelerinin içinde
bulundukları toplum ile “sıkı ilişkiler” içine girmedikleri ve aynı zamanda toplumun
sorunlarına karşı yeterince duyarlı hareket etmedikleri sonucuna varılmıştır.
Ayrıca işletme yöneticilerinin, sportif ve kültürel faaliyetlere sponsor olması, burs vermesi
ve bu tür etkinliklere işletmelerinde yer tahsis etmesinden onların sportif ve kültürel
faaliyetlere yönelik sorumluluklar konusunda hassas davrandıkları anlaşılmaktadır. Öte
yandan, yöneticiler sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürüten ayrı bir departmanın
olmadığını ifade etmişlerdir. Bu da otel işletmelerinin sosyal sorumlulukları kapsamında
bir departman oluşturarak, ekstra bir maliyete katlanmak istemediklerini göstermektedir
Sonuç olarak, otel yöneticilerinin sosyal sorunluluk anlayışına sahip oldukları ancak
paydaşlarının ihtiyacına cevap verecek oranda olmadığı anlaşılmıştır. Ancak ulaşılan
sonuçlardan, toplumda artan beklentilerden dolayı otel yöneticilerinin gelecekte, sosyal
sorumluluk anlayışlarını, yapacakları faaliyetlere yansıtacakları düşünülmektedir. Ancak
bu çalışmanın yalnızca Akçakoca’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin yöneticileriyle
yapılması ve katılımcı sayısının az olmasından dolayı elde edilen bulgular, Akçakoca’daki
tüm turizm işletmelerinin yöneticileri için genelleyemeyebilir. Bu bağlamda ileride
yapılacak olan çalışmalar için Akçakoca’da faaliyet gösteren belediye belgeli ve turizm
belgeli tüm tesisleri kapsayan bir çalışma gerçekleştirilebilir. Ayrıca nicel araştırma
kapsamında tüm Türkiye’de faaliyet gösteren otel işletmeleri üzerine de yapılabilir.
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ÖZET
Faaliyetlerinin büyük bir bölümü insan emeğine dayanan turizm işletmeleri için
çalışanların kişilik özellikleri; iş-kişi uyumu açısından olduğu kadar, çalışanların
örgütlerine yönelik geliştirmiş oldukları tutumlar açısından da son derece önemlidir.
Örgütsel özdeşleşme de bu noktada çalışanların örgütlerine yönelik geliştirmiş oldukları
önemli bir tutum olup, söz konusu bu tutumların olumlu olması örgütsel başarıya katkı
sağlayacak hususlardan olup, bu konuyla ilgili çalışmalar, ilgili taraflara öneriler
geliştirmek açısından da önemlidir. Bu kapsamda, araştırmanın amacı otel işletmeleri
işgörenlerinin kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşmeye etkisini belirleyebilmektir.
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmış olup,
Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenlerine uygulanmış
ve toplam 308 anket değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde
frekans, aritmetik ortalama, korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizlerinden
faydalanılmış olup, sonuçlar araştırmanın amacı doğrultusunda yorumlanarak ilgili
taraflara öneriler getirilmiştir. Araştırma sonucunda işgörenlerin kişilik özelliklerinin
genelde; dışa dönük ve sorumluluk sahibi/özdisiplinli özelliklerde yoğunlaştığı, örgütsel
özdeşleşme düzeylerinin ise orta düzeyin üstünde olduğu, ayrıca uzlaşmacı/yumuşak
başlı ve sorumluluk sahibi/özdisiplinli kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşme üzerinde
zayıf düzeyde pozitif etkili, dışa dönük, nevrotik/duygusal dengesizlik ve yaşantıyagelişime açıklık kişilik özelliklerinin ise örgütsel özdeşleşme düzeyleri üzerinde zayıf
düzeyde negatif etkili olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar.

Kişilik

özellikleri,

örgütsel

özdeşleşme,

otel

işgörenleri,

GİRİŞ
Yaşam süreleri içerisinde zamanlarının önemli bir bölümünü çalışmak amacıyla
bulundukları örgütlerde geçiren bireyler, söz konusu bu örgüt içerisindeki faaliyetleri
sırasında gerek çalışma ilişkileri, gerekse sosyal ve kişisel olarak diğer kişilerle kurdukları
bir takım ilişkiler sırasında kendilerine ulaşan etkilere, kendi kişiliklerine uygun tepkiler
verirler (Aydın, 2000). Özellikle bireylerin kendileri ile ilgili algıları, mesleki
yaşamlarındaki başarıları ile yakından ilişkili olup, sahip oldukları kişilik özellikleri
yaptıkları işe ve iş ile ilgili çevreye olan davranışlarını belirlemektedir. Ayrıca, işgörenlerin
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güdülenmesi, istenilen davranış kalıplarını benimsemeleri için kişilik, demografik
özellikler, algılar, tutumlar, bireysel amaç ve hedefler dikkate alınmalıdır (Aliyev ve Işık,
2014: 132). Öte yandan işgörenlerin kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi hizmet odaklı
turizm işletmeleri açısından sunulan hizmetin kalitesi ile yakından ilişkilidir (Pelit vd.,
2013). Günümüz rekabet şartlarında özellikle çalışanların örgütlerine yönelik
geliştirdikleri/geliştirecekleri önemli bir tutum olan örgütsel özdeşleşmenin oluşturulması,
işgörenlerin işten ayrılma niyetine etki edecek, işgören devir hızını düşürecek ve işletme
verimliliğini arttıracaktır (Tanrıverdi vd., 2015: 87-107; Akgündüz ve Akbağ, 2014: 295318). İşgörenlerin kişilik özellikleri örgütün göstereceği bütün faaliyetlerin temel
belirleyicilerindendir. Örgütsel başarının yakalanması ve kaliteli hizmet üretilmesi,
işgörenin performansını yüksek tutması ve örgütü benimsemesiyle mümkün olacaktır.
Dolayısıyla işgörenlerin sahip oldukları kişilik özellikleri örgüt başarısının önemli
araçlarından birisi olarak, örgüte yönelik tutumlarında da önemli derece etki yaratması
bakımından bu konuda yapılan/yapılacak araştırmaların önemli hale getirmektedir. Bu
kapsamda bu çalışmada, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel
işgörenlerinin kişilik özellikleri ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri belirlenerek aralarındaki
ilişki/etki incelenmiş ve konuyla ilgili taraflara öneriler getirilmiştir.
KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Gerek konuyla ilgili alan yazında, gerekse günlük hayatta birçok tanımı bulunan kişilik
kavramı genel olarak, toplumsal iletişim sistemi içinde, bireyleri diğerlerinden ayırt edici
özellikler bütünüdür (Smith vd., 2003). Kişilik kavramını açıklamak için farklı yaklaşımlar
getirilmiştir. İlgili tanımlamalarda; genelde kişiliği oluşturan insan davranışlarının başlıca
belirleyicilerinin, doğrudan doğruya o insanın duygu ve düşünceleri olduğunu
belirtilmektedir (Usal ve Aslan, 1995: 88). Öte yandan Colman (2001) kişiliği, bireye özgü
olan bireyin davranışsal ve zihinsel özelliklerinin tümü olarak ifade etmiştir. Kişilik
kuramları ağırlıklı olarak “kişisel özellikler kuramı”, “psikodinamik kuram”, “hümanistik
kuram” ve “bütünleştirici kuram” şeklinde dört ana kuram olarak ifade edilmiştir (Nelson
ve Quick, 2003; Taşçı ve Eroğlu, 2007). Söz konusu bu kuramlar içinde Costa ve McCrae
(1987) tarafından geliştirilen ve kişisel özellikler kuramı kapsamında ele alınan kişiliğin
beş faktörü modeli kişiliği açıklamakta kullanılan en önemli kuramlardan biridir (Taşçı ve
Eroğlu, 2007). Bu araştırmada, “Beş Kişilik Faktörü” ele alındığından söz konusu bu
faktöre göre, kişiliğin beş ana ayrımının ne olduğu ve içerikleri üzerinde durulmakta fayda
görülmektedir (Pelit vd., 2013). Günümüzde kişilik tipolojileri arasında “Beş Faktör Kişilik
Modeli” daha fazla kabul görmüş ve evrensellik kazanmıştır. Kişilik tiplerine ilişkin söz
konusu bu “Beş Faktör” ve içerikleri özet olarak tablo 1’de sunulmuştur.
Beş Kişilik Faktörü

Dışa Dönüklük

Uzlaşmacı Yumuşak
Başlı (Geçimlilik)

Tablo 1: Beş Faktör Kişilik Modeli
Kapsamı (Özet)
Bu gruptaki kişiler daha çok toplum içinde olmaktan hoşlanan, aktif,
neşeli, insan odaklı, iyimser, eğlenmeyi seven, risk alabilen, duygularını
açıkça gösteren, değişikliğe çabuk uyum sağlayan, cana yakın, heyecan
arayan birey özelliklerini göstermekte iken; tam tersi olarak içe
kapanıklık, çekingen, yalnızlığı tercih eden, mesafeli, görev odaklı,
utangaç ve sessiz özellikleri içermektedir.
Bu gruptaki kişiler daha çok iyi huylu, güvenilir, alçak gönüllü,
yardımsever, merhametli, samimi, anlayışlı ve dürüst birey özelliklerini
taşırken; buna karşın geçimsizlik, alaycı, kaba, şüpheci, işbirliği
yapmayan, kinci, inatçı, sinirli ve dik başlı özellikleri sergilemektedirler.

141

Bu grup, hem proaktif (çalışkan, hırslı) tarafları, hem de çekingen
(düzenli, titiz, görevine düşkün) tarafları olmayı içermektedir.
Sorumluluk özelliği, sistemli, azimli, hırslı, titiz, güvenilir ve kararlı olma
Sorumluluk
derecesi ile ilgiliyken; buna karşılık sorumsuzluk, amaçsız, güvenilmez,
Sahibi/Özdisiplinli
dikkati kolay dağılan, düzensiz, gevşek, ihmalci, kararsız, plansız ve işleri
sürekli erteleyen vb. gibi unsurları içermektedir.
Duygusal bakımdan dengesizlik; alıngan, sinirli, korkak, kendine
güvensiz, sosyal korkusu olan, çaresiz, yetersiz, güvensiz, kuruntulu,
Nevrotik/Duygusal
gergin, çekingen, endişeli olma özelliklerini içermekteyken, duygusal
Dengesizlik
tutarlılık; sakin, rahat, kendine güvenen, kuvvetli, eleştiriye açık,
toleranslı, sabırlı ve kendi halinden memnun kişileri tanımlamaktadır.
Bu gruptaki kişilerin ağırlıklı olarak sergilediği özellikler olarak; meraklı,
her şeyi öğrenmek isteyen, ilgi alanı geniş, yaratıcı, başka görüşlere açık,
hayal gücü kuvvetli, yenilikçilik olarak ön plana çıkmaktadır. Açıklık
Yaşantıyaözelliğine sahip bireylerin zeki, meraklı, kültürlü yanları nedeniyle
Geliştirmeye Açıklık
örgütlerde öğrenme performansı yüksek bireyler olduğunu belirtmek
olasıdır. Buna karşılık kapalılık, gelenekçi, gerçekçi, ilgi alanı dar veya
ilgisiz, tutucu, sanatsal yönü olmamak ve analitik olmamakla ilişkilidir.
Kaynak: Costa vd, 1986; McCrae ve Costa, 1989; Zel, 2001; Gülgöz, 2002; Yelboğa, 2006; Çeribaş, 2007;
Taşçı ve Eroğlu, 2007; Soysal, 2008; Yürür, 2009’dan uyarlanmıştır.

Turizm sektöründe yapılan araştırmalarda, işgörenlerin kişilik özelliklerinin; çalışanların
iş doyumuna, işten ayrılma niyetine ve örgütsel bağlılıklarını farklı şekillerde etki ettiği
belirlenmiştir (Pelit vd., 2013; Akgündüz ve Akbağ, 2014). Dolayısıyla, işgörenlerin kişilik
özelliklerinin belirlenerek, hangi kişilik özelliklerine sahip olan bireylerin işe ve örgüte
daha faydalı tutumlar geliştireceğine yönelik ipuçları önemlidir. Çalışanların örgütlerine
yönelik geliştirecekleri önemli bir tutum da örgütsel özdeşleşmedir. Bu kapsamda,
çalışanların örgütlerine karşı geliştirdikleri önemli bir tutum olan örgütsel özdeşleşme
kavramını, araştırmacıların büyük bir kısmı (Ashforth ve Mael, 1989: 34; Mael ve Ashforth,
1992: 104; Sammarra ve Biggiero, 2001; Kırkbeşoğlu ve Tüzün, 2009: 3); örgütlerde ortaya
çıkan birlik olma (oneness) ya da aidiyetlik duygusu üzerinde inşa etmektedirler. Hall vd.
(1970), örgütsel özdeşleşmeyi “örgütün amaçlarıyla bireyin amaçlarının giderek daha fazla
bütünleşmesi ve uyumlaşma süreci’’ olarak tanımlamaktadır.
Örgütlerin hedeflerine ulaşmasında ve uzun vadeli başarılar elde etmesinde işgörenlerin
kendilerini örgüte üye olarak tanımlamaları, bununla gurur duymaları ve örgüt
üyeliklerini benliklerinin önemli bir parçası haline getirmeleri etkili unsurlardan biridir
(İşcan, 2006: 161). Birey ve örgüt arasındaki değer uyumunun yüksek olması, hem örgüt
hem de birey açısından olumlu sonuçlar oluşturmaktadır. Bu uyum, çalışanların iş ve
örgüte yönelik tutum ve davranışları üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır (Kılıç 2010).
Birey ile örgüt arasındaki uyum sonucu gelişen örgütsel özdeşleşme düzeyinin yüksek
olması işgörenlerin yaptıkları işi daha anlamlı bulmaları ve daha fazla motive olmalarına
katkı sağlamaktadır. Konuyla ilgili özellikle yabancı literatürde örgütsel açıdan
vatandaşlık davranışı (Van Dick vd., 2004; Wegge vd., 2006), bağlılık (Cicero ve Pierro,
2007; Loi vd., 2004) işbirliği davranışları, örgüte katılım konusunda başkalarını teşvik,
örgütsel faaliyetlere katılım (Mael ve Ashforth, 1992), personel devri, bireysel açıdan ise
işten ayrılma niyeti (Mael ve Ashforth, 1995), tükenmişlik (Wegge vd., 2006), yabancılaşma
ve çatışma (örgüt/meslek çatışması) (Bamber ve Iyer, 2002) gibi konular ile örgütsel
özdeşleşme arasında ilişkilere yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Yerli literatürde
örgütsel özdeşleşmeye yönelik araştırmalar ise, örgütsel vatandaşlık (Karabey ve İşcan,
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2007), örgütsel bağlılık (Çakınberk vd., 2011; Polat ve Meydan, 2011; Tak ve Çiftçioğlu,
2009), işten ayrılma niyeti (Akyüz ve Dalkılıç Yılmaz, 2015; Bulutlar ve Ünler Öz, 2010;
Tüzün, 2007), lider algısı (İşcan, 2006), sinizm (Polat ve Meydan, 2010) ve psikolojik
güçlendirme (Yarmacı, 2012) gibi konularla ilişkili ve söz konusu değişkenleri olumlu
yönde etkilediği belirtilmektedir. Örneğin, konuyla ilgili olarak Tokgöz ve Aytemiz
Seymen (2013) tarafından; yapılan araştırmada, örgütsel güven, örgütsel özdeşleşme ve
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu belirtilmekte ve
örgütsel özdeşleşmenin, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki
ilişkide aracılık rolü oynadığı belirlenmiştir. Polat vd. (2010), personel güçlendirme,
örgütsel sinizm ve örgütsel özdeşleme değişkenleri arasında ve örgütsel özdeşlemenin
diğer iki değişken ilişkisindeki aracılık etkisini belirlemeyi amaçladıkları araştırmalarında;
personel güçlendirme ile örgütsel özdeşleme arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.
Turizm işletmeleri açısından örgütsel özdeşleşme ile ilgili çalışmalar değerlendirildiğinde
ise sınırlı sayıda araştırma olduğu ve bu doğrultuda yapılan/yapılacak araştırmaların
katkısı önem kazanmaktadır. Yarmacı, (2012) tarafından otel işletmelerinde
gerçekleştirilen araştırma sonucunda, psikolojik güçlendirmenin örgütsel özdeşleşme
üzerinde anlamlı ve olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Tuna ve Yeşiltaş, (2014)
tarafından Ankara ve Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları üzerinde
yürütülen araştırma sonucunda, kişisel çıkarın örgütsel özdeşleşme üzerinde,
özdeşleşmenin ve yabancılaşmanın işten ayrılma niyeti üzerinde etkisi olduğu tespit
edilmiştir. Erdoğan Morçin ve Morçin, (2013) Adana ilindeki A grubu seyahat acentesi
çalışanları üzerinde yaptıkları araştırmada, etkileşimci liderlik ile örgütsel özdeşleşme
arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve etkileşimci liderliğin örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği
belirlenmiştir. Konuya yönelik araştırma sonuçlarına da yansıdığı üzere, özellikle insan
unsurunun ön plana çıktığı işletme türlerinde, çalışanların örgüte karşı geliştireceği tutum
ve davranışların örgüt yararına ve destekleyici nitelikte olması uzun vadede örgütün
başarısındaki en önemli yapı taşlarındandır. Dolayısıyla, işletme yönetimleri, örgüt
yararına ve destekleyici nitelikteki tutum ve davranışların geliştirilmesinde büyük
sorumluluğa sahiptirler.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırmanın amacı, otel işletmeleri işgörenlerinin kişilik özelliklerinin örgütsel
özdeşleşmeye etkisini belirlemektir. Emek yoğun yapıya sahip otel işletmelerinde
işgörenlerin sahip oldukları kişilik özellikleri örgüt başarısı için önem taşımaktadır. Farklı
kişilik özelliklerin sahip işgörenler arasından örgüte en uyumlu personelin seçilmesi
örgütsel başarıyı beraberinde getirecektir. Dolayısıyla işgörenlerin örgütle olan uyum
sürecinin artması sonucunda örgütsel özdeşleşme düzeylerinin de olumlu etkileneceği
aşikar olup, işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin artması, işgörenlerin kendi
istekleriyle örgütü destekleyici davranışlar sergilemesine, performans, motivasyon ve
bağlılık düzeylerinin artması doğrultusunda örgütsel başarıya katkı sağlayacaktır. Bu
bağlamda çalışanların örgütlerine yönelik geliştirdikleri/geliştirecekleri önemli bir tutum
olan özdeşleşme düzeylerinin yüksek olması, rekabet ortamında örgütün başarısına
olumlu katkılar sağlamakta olup, konuyla ilgili yapılan çalışmalar örgütlerde olumlu
davranışların gelişmesi ve yaygınlaşmasına yönelik öneriler sunması açısından da önem
taşımaktadır. Bu kapsamda araştırmada şu sorulara yanıt aranmıştır:
Otel işgörenlerinin kişilik özellikleri nedir?
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Otel işgörenlerinin örgütsel özdeşleşme düzeyleri nedir?
Otel işgörenlerinin kişilik özellikleri ile örgütsel özdeşleşme arasında bir ilişki var mıdır?
Otel işgörenlerinin kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşmeye etkisi nedir?
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. İlgili anket 3
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların bazı demografik bilgilerini
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde otel işletmelerinde çalışan
işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerini belirlemek için Mael ve Ashforth (1992)
tarafından geliştirilerek literatürde yaygın olarak kabul gören ve kullanılan (Smidths vd.,
2001; Dilek ve Bilgin, 2012; Kırkbeşoğlu ve Tüzün, 2009; Tak ve Çiftçioğlu, 2009; Bulutlar
ve Ünler Öz, 2010; Yarmacı, 2012) örgütsel özdeşleşme ölçeği kullanılmıştır. Söz konusu
ölçek tek bir boyut olmak üzere 6 ifadeden oluşmaktadır. Araştırmanın üçüncü
bölümünde işgörenlerin kişilik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Beş Faktör Kişilik
Ölçeğinden (BFKO) yararlanılmıştır (Benet-Martinez ve John, 1998). Söz konusu ölçeklerde
beşli Likert tipi derecelendirme kullanılmıştır.
Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel
işletmelerindeki işgörenlerden oluşmaktadır. Afyonkarahisar merkezde faaliyet gösteren
7 beş yıldızlı otel işletmelerinin tamamıyla görüşülmüştür. Anket uygulamasını kabul
eden 6 ilgili otelin insan kaynakları yetkilileri ile görüşülerek, her bir otelin
uygulayabileceklerini belirttikleri 60 anket, işgörenlere uygulamaları için (toplamda 360
anket) işletmelere bırakılmıştır. Geri dönen 315 anket arasından çeşitli nedenlerle (eksik ve
hatalı doldurma vb.) toplamda 308 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırma sonucunda elde edilen verilerden; işgörenlerin bazı demografik ve bireysel
özellikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim vb.) frekans ve yüzde dağılımı ile
işgörenlerin kişilik özellikleri ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri frekans, yüzde dağılımı,
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanarak betimlenmiştir. İşgörenlerin
kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşmeyle ilişkisi korelasyon analizi ile ortaya konmuş
olup, işgörenlerin kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisi için ise basit
doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada geçerli kabul edilerek değerlendirmeye alınan 315 işgören anketine göre;
katılımcıların %36,7’si kadın, %63,3’ü ise erkek olup, %14,6’sı ilköğretim, %54,5’i
ortaöğretim (lise), %30,8’i lisans eğitim düzeyine sahip oldukları ve %25’inin bir yıl
ve/veya daha az, %57,8’inin 2-4 yıl, %7,1’i 5-7 yıl ve %10,1’inin de 8 yıl ve/veya daha fazla
bir süredir sektörde çalıştıkları belirlenmiştir. Araştırmada, kişilik özellikleri ile örgütsel
özdeşleşme ölçeklerine yönelik gerçekleştirilen bazı tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2’deki sonuçlara göre, örgütsel özdeşleşme ölçeğinin güvenirlik düzeyi 0,85 olarak
hesaplanmış olup, kişisel özellikler boyutlarına ilişkin güvenirlik düzeyleri dışa dönük
kişilik özellikleri için 0,85, uzlaşmacı/yumuşak başlı kişilik özellikleri boyutu için 0,78,
sorumluluk sahibi/özdisiplinli kişilik boyutu için 0,89, nevrotik/duygusal dengesizlik
boyutu için 0,72, yaşantıya/gelişime açıklık boyutu için ise 0,73 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 2: Kişilik Özellikleri ve Özdeşleşme Ölçeklerine İlişkin Bazı Tanıtıcı İstatistikler
n
İfade Sayısı Cronbach’s
S.S.
Değişkenler
Χ
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Örgütsel Özdeşleşme
Dışa Dönük
Uzlaşmacı/Yumuşak Başlı
Sorumluluk Sahibi/Özdisiplinli
Nevrotik/Duygusal Dengesizlik
Yaşantıya- Gelişime Açıklık

308
308
308
308
308
308

6
8
9
9
8
10

Alfa
0,851
0,845
0,780
0,889
0,718
0,728

3,21
4,08
3,28
3,36
2,73
2,79

0,580
0,791
0,603
0,571
0,595
0,595

Söz konusu bu sonuçlar, kullanılan ölçeğin sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalar
için geçerli güvenirlik düzeyine sahip olduğunu göstermektedir (Ural ve Kılıç, 2010). Yine
Tablo 2’deki işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerine yönelik bulgular
incelendiğinde, aritmetik ortalama değerlerinin orta düzeyin üzerinde olduğu
görülmektedir. Bu bulgulara göre, işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin olumlu
yönde olduğu belirlenmiştir ( Χ =3,21). Otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin ağırlıklı
olarak dışa dönük ( Χ =4,08) kişilik özelliğine ve sırasıyla sorumluluk sahibi ( Χ =3,36),
uzlaşmacı ( Χ =3,28), yaşantıya-gelişime açıklık ( Χ =2,79) ve nevrotik/duygusal
dengesizlik ( Χ =2,73) kişilik özelliğine sahip işgörenlerden oluştuğu belirlenmiştir.
Konuyla ilgili olarak Topçu (2015) tarafından KOBİ çalışanlarına yönelik yapılan araştırma
sonucunda, örgütsel özdeşleşme düzeyleri orta düzeyin üstünde olduğu tespit edilmiştir.
KOBİ çalışanlarının kişilik özellikleri açısından ise çoğunlukla özdisiplinli ( Χ =3,85) ve
uyumluluk ( Χ =3,80) özelliklerine sahip olduğu, nevrotik kişilik özelliğine ise daha az
çalışanın sahip olduğu ilgili çalışmada vurgulanmaktadır. Yine konuyla ilgili olarak
Yarmacı (2012) tarafından beş yıldızlı otel işletmelerindeki işgörenlerin örgütsel
özdeşleşme düzeylerinin orta düzeyin üzerinde ve olumlu olduğu belirlenmiştir.
Literatürde örgütsel özdeşleşme ile ilgili çalışmaların sonuçları ile paralellik gösterenlerin
(Yarmacı, 2012; Turunç ve Çelik, 2010c; Meydan vd., 2010; Turunç, 2011; Polat vd., 2011)
yanı sıra, farklı sonuçlara ulaşan çalışmalarda (İşcan, 2006; Özdemir, 2010; Turunç ve Çelik,
2010a; Turunç ve Çelik, 2010b; Erkuş ve Fındıklı, 2010; Dilek ve Bilgin, 2012)
bulunmaktadır.
Turizm işletmelerindeki uzun çalışma saatleri ve stresli yapısına rağmen sunulan hizmetin
tüketiciler tarafından pozitif yönde algılanmasında aktif, neşeli, değişikliğe çabuk uyum
sağlayan, insanlarla bir arada olmaktan hoşlanan, alçak gönüllü, yardımsever, merhametli,
samimi, anlayışlı, dürüst, sistemli, azimli, titiz, güvenilir bireyler önemli bir etkendir.
Dolayısıyla, araştırma sonucunda turizm işletmelerinin özelliklerine uyumlu bireylerin
işletmelerde çalıştığı ifade edilebilir. Ayrıca işe alım süreçlerinde bu kişilik özelliklerinin
gözlem ve kişilik testleri ile değerlendirilerek, misafirlerle ön planda birebir iletişim
halinde olan bölüm ya da görevler için bu özelliklere daha fazla dikkat edilmesi
gerekmektedir.
Tablo 3’de işgörenlerin kişilik özellikleri ile örgütsel özdeşleşme düzeyleri arasındaki
ilişkiye ait korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Korelasyon testi sonucunda elde
edilen bulgular, literatürde yer alan değişkenler arasındaki ilişki düzeyine (Çil, 2002;
Büyüköztürk, 2003; Akgül ve Çevik, 2003; Ural ve Kılıç, 2011) ilişkin korelasyon
katsayısının 0-0,20 arasında olması çok zayıf; 0,20-0,40 arasında olması zayıf olarak
değerlendirilmiştir. Korelasyon katsayının 0,40-0,60 arasında olması orta; 0,60-0,80
arasında olması kuvvetli/yüksek ve 0,80-1 arasında olması ise çok kuvvetli/çok yüksek
düzeyde ilişki olduğu dikkate alınarak yorumlanmıştır.
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Tablo 3: İşgörenlerin Kişilik Özellikleri ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkiye
Yönelik Korelâsyon Analizi Sonuçları
Kişilik Özellikleri
Dışa Dönük
Uzlaşmacı/Yumuşak Başlı
Sorumluluk Sahibi/Özdisiplinli
Duygusal Denge/Nevrotik
Yaşantıya- Gelişime Açıklık

Pearson Korelasyon Katsayısı Örgütsel Özdeşleşme
r

-0,230

p

0,000*

r

0,303

p

0,000*

r
p
r
p
r
p

0,347
0,000*
-0,464
0,000*
-0,381
0,000*

p<0,001

*

Bu doğrultuda, tablo 3’deki sonuçlara göre, beş yıldızlı otel işletmelerinde kişilik
özelliklerinin alt boyutu olan uzlaşmacı/yumuşak başlı (p=0,303) ve sorumluluk
sahibi/özdisiplinli (p=0,347) boyutları ile örgütsel özdeşleşme arasında pozitif yönde; dışa
dönük (p=-0,230), duygusal denge/nevrotik (p= -0,464) ve yaşantıya-gelişime açıklık (p=0,381) alt boyutlarında arasında ise Pearson korelasyon katsayısının negatif yönde olduğu
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, uzlaşmacı ve sorumluluk sahibi olan işgörenlerin örgütsel
özdeşleşme düzeyleri üzerinde zayıf düzeyde olumlu yönde bir ilişki; dışa dönük,
duygusal denge/nevrotik ve yaşantıya-gelişime açıklık özellik gösteren işgörenlerin ise
örgütsel özdeşleşmelerinin negatif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Literatürde yer
alan bu konuyla ilgili sınırlı araştırma sonuçları ile araştırmanın sonuçları
karşılaştırıldığında ise farklı sektörlerde uygulanan araştırma konusunun değişkenliği ve
sektörün farklılıklarının bu konu üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılması açısından
önemlidir. Başar (2010) tarafından kamu sektöründe çalışanların kişilik özelliklerinin
örgütsel özdeşleşme düzeylerine olan etkisine yönelik yaptığı çalışmasında nevrotiklik ve
özdeşleşme arasında araştırma sonucuyla paralel negatif anlamlı ilişki olduğunu tespit
etmiştir. Topçu (2015) tarafından örgütsel özdeşleşmenin beş faktör kişilik ile ilişkisi
incelendiği araştırmasında ise, örgütsel özdeşleşme ile nörotiklik kişilik özelliği arasında
anlamlı ve düşük seviyede negatif, dışa dönüklük kişilik özelliği ile arasında anlamlı ve
düşük seviyede pozitif, gelişime açıklık kişilik özelliği ile arasında anlamlı ve orta seviyede
pozitif, uyumluluk kişilik özellik ile ise arasında anlamlı ve pozitif ve orta seviyeye yakın
bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda ise uzlaşmacı
kişilik boyutu ile örgütsel özdeşleşme düzeyi arasında benzer şekilde pozitif yönlü ilişki
belirlenmiştir.
Turizm işletmelerinin özellikleri dikkate alındığında, anlayışlı, güvenilir, yardımsever,
titiz, samimi ve kararlı kişilik özelliklerini gösteren bireylerin diğer özellikleri ağırlıklı
olarak gösteren bireylere göre işletmelerini benimsemesi ve kendileri ile işletmeyi
bütünleştirmesini yani örgütsel özdeşleşme düzeyi pozitif yönde etkilenmektedir. İşe alım
ve kariyer planlama süreçlerinde bu özellikler dikkate alınarak örgütleri ile özdeşleşen
işgörenlerin daha fazla işletmede çalışmasına olanak sağlanarak, işletmenin istediği
olumlu davranış ve düşüncelerin yaygınlaşması mümkün olabilir. Dolayısıyla, işe alım
süreçlerinde yapılan uygulamalar (gözlem ve kişilik testi vb.) sonucunda ulaşılan bilgiler
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ile işgörenlerin kariyer planlamaları yapılırken örgütsel özdeşleşmeye ve sektöre kişilik
özellikleri açısından uygun olan işgörenlere terfi, yükselme, sorumluluk ve yetki
aktarılmasında öncelik tanınması işletmede nitelikli işgörenle çalışılması açısından önemli
bir avantaj sağlayacaktır.
Tablo 4’de, işgörenlerin sahip oldukları kişilik özelliklerinin (dışadönük kişilik-DDK,
uzlaşmacı kişilik-UK, sorumlu kişilik-SK, nevrotik kişilik-NK ve gelişime açık kişilik-GAK)
örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit doğrusal regresyon
analizine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir.
Tablo 4: İşgörenlerin Kişilik Özellikleri ile Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkiye
Ait Basit Regresyon Analizi Sonuçları ve Modeller
Bağımlı
Bağımsız
Değişken
Değişken
Regresyon
Sabit β j
Modelleri
Özdeşleşme

Dışadönük Kişilik (DDK)

3,896 -0,169 Ö=3,896 – 0,169 DDK

Özdeşleşme

Uzlaşmacı Kişilik (UK) (Yumuşak Başlı)

Özdeşleşme

Sorumlu Kişilik (SK) (Öz Disiplinli)

2,250 0,292 Ö=2,250+0,292UK
2,019 0,353

Ö=2,019+0353SK

Özdeşleşme Nevrotik Kişilik (NK) (Duygusal Dengesizlik) 4,447 -0,453 Ö=4,447-0,453NK
Özdeşleşme Gelişime Açık Kişilik (GAK) (Yaşantıya Açıklık) 4,243 -0,371 Ö=4,243-0,371GAK
*

p<0,001

Tablo 4’deki bulgular incelendiğinde, değişkenlere ilişkin uygulanan tüm basit doğrusal
regresyon analizlerinin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmış olup (p<0,001); dışadönük
kişilik (DDK), uzlaşmacı kişilik (UK) (yumuşak başlı), sorumlu kişilik (SK) (öz disiplinli),
nevrotik kişilik (NK) (duygusal dengesizlik) ve gelişime açık kişilik (GAK) (yaşantıya
açıklık) kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik
regresyon modellerine ayrı ayrı aynı tabloda yer verilmiştir. Tablo 3’te yer alan regresyon
modelleri değerlendirildiğinde, dışa dönük kişilik özelliklerinde gerçekleşen 1 birim
artışın, örgütsel özdeşleşme üzerinde -0,169’luk bir azalış yaratacağı, uzlaşmacı kişilik
özelliklerinde gerçekleşen 1 birim artışın, örgütsel özdeşleşme üzerinde 0,292’lik bir artış
yaratacağı, sorumlu kişilik (öz disiplinli) özelliğinde gerçekleşen 1 birim artışın, örgütsel
özdeşleşme üzerinde 0,353’luk bir artış yaratacağı, nevrotik kişilik özelliklerinde
gerçekleşen 1 birim artışın, örgütsel özdeşleşme üzerinde -0,453’luk bir azalış yaratacağı
ve gelişime açık kişilik özelliklerinde gerçekleşen 1 birim artışın, örgütsel özdeşleşme
üzerinde -0,371’lik bir azalış yaratacağı regresyon modellerinden saptanmıştır. Konuyla
ilgili olarak, Başar (2010)’ın kamu çalışanlarına uyguladığı çalışmada kişilik özelliklerinin
özdeşleşme düzeyine etkisi açısından sırasıyla özdisiplin, uyumluluk ve gelişime açıklık
olduğu belirlenmiştir. Bu konuyla ilgili sayılı çalışmadan biri olan Topçu (2015)’nun KOBİ
çalışanlarına yönelik yaptığı araştırmasında ise, gelişime açıklık ve uyumluluk
özelliklerinin örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerinde anlamlı ve düşük düzeyde olumlu
etkisinin olduğunu; nörotiklik, dışa dönüklük ve özdisiplin özelliklerinin ise anlamlı bir
etkisinin olmadığını belirtmiş olup, gerçekleştirilen bu araştırma sonuçları,
uzlaşmacı/yumuşak başlı kişilik boyutu açısından benzer sonuçları taşımaktadır.
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; çalışkan,
hırslı, düzenli, titiz ve görevine düşkün işgörenlerin örgütün performans ve başarısında
önemli düzeyde katkısının olması örgütü benimsemesi ve örgütün bir parçası olduğu gibi
örgütü de kendini tamamlayan bir parçası olarak görmesine katkı sağlamaktadır.
Sorumluluk sahibi kişilik özelliğe sahip işgörenlerin diğer kişilik özelliklerine göre örgüt
ile özdeşleşme düzeyi daha yüksektir. İşgörenlerin sorumluluk kişilik özelliği sistemli,
azimli, hırslı ve titiz çalışmalarını sağlamakta olup, bu durum işletmenin performans ve
başarısında etkili olmaktadır. İşletmeye katkı sağladığını ve örgütün başarısında payı
olduğuna inanan işgören kendinden bahsederken, o işletmede çalıştığını vurgulamasına
neden olmaktadır. Alıngan, sinirli, korkak, kendine güvensiz, sosyal korkusu olan, çaresiz,
yetersiz, güvensiz, kuruntulu, gergin, çekingen ve endişeli kişilik özellikleri taşıyan
işgörenlerin kendilerinden bahsederken, çalıştıkları işletmeden bahsetmekten
kaçındıklarını göstermektedir. İşletmenin olumsuz bir durumu ortaya çıkmasından endişe
ve korku duymaları nedeniyle kendilerinden bahsederken, çalıştıkları işletmeden
bahsetmeyi tercih etmemelerine neden olmaktadır.
Meraklı, her şeyi öğrenmek isteyen, ilgi alanı geniş, yaratıcı, başka görüşlere açık, hayal
gücü kuvvetli ve yenilikçilik özelliklerine sahip işgörenlerin işletme bünyesinde bu
özellikleri dikkate alınmaz, sadece görevini yerine getirmesi beklenir, fikirleri dinlenmez
ya da dikkate alınmaz, örgüt içi iletişim ve bilgilendirmeye önem verilmez ise ortaya
çıkması beklenen bir durum olarak işgören kendini işletmenin bir parçası gibi hissetmediği
gibi, işletmeyi de kendinin bir parçası olarak hissetmeyecektir. Bu durum ise işgörenin
örgütü benimsemesi ve aidiyetini olumsuz yönde etkileyecektir. Toplum içinde olmaktan
hoşlanan, aktif, neşeli, insan odaklı, iyimser, eğlenmeyi seven, risk alabilen, duygularını
açıkça gösteren, değişikliğe çabuk uyum sağlayan, cana yakın ve heyecan arayan kişilik
özelliklerini gösteren işgörenlerin çok fazla alanda aktif olması kendini tanımlarken farklı
unsurlardan yararlanmasına neden olmakta ve kendini tanımlarken en etkili olduğu
alanları kullanması beklenmektedir. Dolayısıyla, bu işgören işletme içerisinde aktif olarak
rol almıyorsa, heyecan duymuyorsa ve eğlenmiyorsa örgütsel olarak özdeşleşmesi
olumsuz yönde etkilenmesi beklenmektedir. Dolayısıyla, yönetici ve insan kaynakları
departmanındaki kişilerin işe alım sürecinde bu durumu göz önünde bulundurarak, aktif,
neşeli, insan odaklı, eğlenmeyi seven, duygularını açıkça gösteren, değişikliğe uyum
sağlayabilen cana yakın ve toplum içinde yer almaktan mutlu olan işgörenleri tercih
etmelidirler. Ayrıca, işletme içerisinde pozitif örgütsel davranışlar geliştirilmek isteniyor
ise, işgörenlerin hangi özelliklerinden dolayı özdeşleşme düzeyleri olumsuz etkilendiği
belirlenmek amacıyla profesyonel yardım alıp düzenli aralıklarla özdeşleşme ile kişilik
özellikleri arasındaki ilişki değerlendirilmelidir. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre
insan kaynakları departmanının pozitif davranışları olumlu etkileyecek farklı uygulama
ve stratejiler geliştirmesi gerekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Otel işletmelerinin birer hizmet işletmesi olması insan unsurunun önemli bir etken olarak
ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu unsurun, sunulan hizmet kalitesi ve işletmenin
verimliliği açısından doğru şekilde yönetilmesi ve işletme ile bütünleşmesi önem
kazanmaktadır. Diğer taraftan sektörün özellikleri bireyler üzerinde performans,
verimlilik, bağlılık vb. gibi olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu doğrultuda, bireylerin
işletme ile bütünleşmesi, benimsemesi ve kendini tanımlaması ile ortaya çıkan örgütsel
özdeşleşme olumsuz etkilerin azalmasına etki ederken, işletme açısından olumlu duygu
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ve davranışlarında olumlu yönde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla, bireylerin
örgütsel özdeşleşme düzeylerini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin belirlenerek, bu
davranışı geliştirici ve destekleyici uygulama ve stratejilerin belirlenmesi işletmenin uzun
dönemde farklılaşarak örgüt kültürü oluşturması açısından hayati önem taşımaktadır.
Otel işletmeleri işgörenlerinin kişilik özellikleri ve örgütsel özdeşleşme düzeyleri
belirlenerek, kişilik özelliklerinin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisini belirlemek
amacıyla yapılan bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, otel işletmelerindeki
işgörenlerin ağırlıklı olarak dışa dönük kişilik özelliğine ve sırasıyla sorumluluk
sahibi/özdisiplinli,
uzlaşmacı/yumuşak
başlı,
yaşantıya-gelişime
açıklık
ve
nevrotik/duygusal dengesizlik kişilik özelliğine sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyleri, orta düzeyin üzerinde olumlu yönde olduğu
araştırma sonuçları arasındadır. Örgütsel özdeşleşmenin orta düzeyin üzerinde olması
işgörenlerin işletmeyi benimsemeleri, kendilerinden bahsederken işletmelerinden de
bahsettikleri ayrıca yaptıkları işe daha fazla önem ve anlam vermelerine neden olacaktır.
Dolayısıyla bu durum işletmenin ve bu işletmeyi tercih eden müşterilerin lehine olacaktır.
Araştırmada kişilik özelliklerinin işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeylerine etkisi
yönelik sonuçlar değerlendirildiğinde, uzlaşmacı kişilik özelliklerinin bireyde ağırlıklı
olması örgütsel özdeşleşme düzeyine en fazla katkı sağladığı ve onu sorumlu kişilik (öz
disiplinli) özelliğini ağırlıklı olarak taşıyan bireylerinde örgütsel özdeşleşme düzeyine
katkı sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca araştırma sırasında sırasıyla nevrotik, gelişime açık
ve dışa dönük kişilik özelliklerine sahip bireylerin örgütsel özdeşleşme düzeylerinin
negatif yönde etkilendiği tespit edilmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen tüm bulgular incelendiğinde otel işletmelerinin daha
kaliteli hizmet sunabilmesi ve işletmenin varlığını devam ettirebilmesi, ayrıca ilgili
literatüre katkısı sağlamasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Özellikle insan kaynakları
departmanı tarafından işe alım sürecinde; kişilik özelliklerinin çalışılacak departman ve
sektöre uyumuna dikkat edilmesi gerektiği gibi, yapılan araştırmaların sonuçlarından
faydalanarak örgütsel özdeşleşmeyi destekleyici veya geliştirici kişilik özelliklerine de işe
alım sürecinde önem verilmesi gerekmektedir. İşletmedeki işgörenlerin örgütsel
özdeşleşme düzeyini pozitif yönde etkilenmesi/yükselmesi motivasyon, verimlilik,
bağlılık ve performans açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca işe alım sürecinde
yapılan kişilik özelliklerinin gözlenmesi ve ilgili testlerin uygulanması, daha sonra
departman içerisinde görev dağılımı, terfi ve sorumluluk verilmesinde de daha doğru
kararlar verilmesini sağlayacaktır. Ayrıca işgörenlerin kariyer planlamaları yapılırken bu
mevcut bilgileri kullanılması doğru yükselme ve görevlendirme kararların alınmasına ve
işletmenin başarısına olumlu yönde ivme kazandıracaktır. Hizmet sektöründe
çalışan/çalışacak kişilerin, yaşantıya açık, özdisiplinli, girişken, yaratıcı vb. gibi kişilik
özelliklerine sahip olması, kişisel ve örgütsel başarı açısından da son derece önemlidir.
Çünkü sektörde üstenilen/üstlenilecek görevlerin genellikle müşterilerle birebir teması
gerektirecek olması bu durumu daha da önemli kılmakta olup, bu husus; özellikle turizm
sektörüne kalifiye işgücü yetiştiren eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetini
yürüten öğretim elamanlarına ve kurum yöneticilerine büyük sorumluluklar
yüklemektedir. Bu doğrultuda söz konusu kurum yönetimlerinin ve öğretim
elamanlarının yürüttükleri derslere ilave olarak özellikle öğrencilerin kişilik özelliklerinin
geliştirilmesi noktasındaki faaliyetlere de ağırlık vermeleri geleceğin işgörenlerinin sektör
ve çalışacakları işletmeyle özdeşleşmeleri açısından gereklidir.
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Araştırma Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerini
kapsamaktadır. Benzer bir araştırmanın, farklı özellik ve statüde yer alan diğer turizm
işletme türleri (seyahat, yiyecek içecek işletmeleri vb.) üzerinde de uygulanarak tüm
sektörü kapsayacak şekilde gerçekleştirilebilir.
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ÖZET
Bu çalışma müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumlarını belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evrenini, İstanbul merkezli olan ve Türkiye'de çeşitli
illerde zincir restoranı bulunan Leman Kültür Restoranlarının müşterileri, örneklemini ise
bu restoranları ziyaret eden 336 müşteri oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme yöntemi ile
seçilen müşterilerden veri toplamak amacıyla soru formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler
mutlak ve % değer, t testi, one way anova, tukey testi, faktör analizi ve varyans analizi ile
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Leman Kültür restoranını tercih eden
müşterilerin çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu; tercihlerinde ambiyansın, sunulan
hizmetin farklı olması ve Leman Kültür Dergisi’nden etkilenmenin önemli olduğu tespit
edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Temalı Restoranlar, Leman Kültür Restoranları, Algı, Tutum.
GİRİŞ
Yaşamımızı sürdürmek için önemli olan gereksinimlerden biri yeme içme ihtiyacının
karşılanmasıdır. İlk çağlardan bu yana gelişen yaşam koşulları ve iyileşen şartlarla birlikte
yiyecek ve içecek hizmeti bir sektör haline gelmiştir. Büyümeye devam eden bu sektörde
yeme içme ihtiyacını karşılayan işletmeler olan restoranlar oldukça önemli bir yer
edinmiştir. Yeme içme alanı ve özelliğine göre birçok restoran çeşidi bulunmaktadır.
Herhangi bir yasal standarda sahip olmayan temalı restoranlar özellikli restoran grubuna
giren restoran çeşididir (Bekar ve Gümüş Dönmez, 2014). Bu restoranların özelliği,
belirlenen konsepte uygun tema seçilmesi ve bu tema ile müşterilerin dikkatini
çekilmesidir. Ayrıca, sınırlı sayıda yiyeceği değişik dekorlar ve oturma şekilleri içinde
sunmaya ağırlık veren işletmelerdir (Sönmez, 2008).
Temalı restoranlar, belirlenen temayı yansıttığı için müşterilere ortam olarak sahte bir
gerçeklik oluştururlar. Oluşturulan bu sahte gerçeklik içinde müşterilere, temayı
yaşatmaya çalışarak değişik bir tüketim deneyimi sunulmaktadır. Müşterilerin, temalı
restoranı dekoru ve menüsüyle birlikte bir bütün halinde ele alması gerekmektedir.
Farklılık arayışı içinde olan müşteriler için yiyecek ve içeceklerin lezzeti kadar sunulduğu
yerlerde önemli olduğundan, temalı restoranlarda yiyecek ve içeceklerin sunumuna daha
fazla özen gösterilmektedir. Temalı restoranlar, aynı anda hem göze, hem ruha, hem de
mideye hitap etmesi bu restoranların önemini arttırmaktadır.
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Bu çalışmada, Türkiye’de temalı franchising restoran olarak faaliyet gösteren Leman
Kültür restoranlarına yönelik, müşterilerin algı ve tutumlarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Bu kapsamda çalışmanın problemi şu şekildedir:
Müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumları nasıldır?
Alt problemleri ise şunlardır:
Müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumları, müşterilerin sosyo-demografik
özelliklerine göre (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, medeni durum) farklılık gösterir mi?
Müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumları ziyaret sıklığı üzerinde etkili
midir?
Müşterilerin temalı restoranları tercih etme nedenleri nelerdir?
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Temalı Restoranlar
Restoranlar, kişilerin evleri dışında yemek yiyebilecekleri, özel düzenlemelere sahip
işletmelerdir. Yemek yemek için gerekli para ve zamana sahip insanların tümü, restoranlar
için potansiyel müşteri anlamına gelmektedir (Bekar ve Gümüş Dönmez, 2014).
Restoranlar genel olarak hızlı servis (fast food), orta düzey ve üst düzey restoranlar olmak
üzere kategorilere ayrılır. Restoran sınıflandırmaları yapılırken, restoran düzenlemeleri,
menü, mutfak ve konum göz önüne alınmaktadır (Kılınç, 2014). En çok üzerinde
durulanlardan biri ise, lüks restoranlar, kafe ve snack barlar, hızlı yemek restoranları,
merkez restoranlar, sıradan restoranlar, etnik restoranlar, dışarıya servis restoranlar ve
temalı restoranlardır (Lee’dan aktaran Kılınç, 2014).
Temalı restoran kavramı, sunulan yiyecek ve içeceklerin yanında insanların temel
gereksinimleri ile birlikte güzel ve iyi hissettiren duyusal gereksinimleri de gidermeyi
amaçlayan, özel bir yerde bulundukları hissini müşterilerde uyandırarak kendilerini özel
hissetmelerini sağlayan restoranlar için kullanılır (Kılınç, 2014). Temalı restoranlar,
özellikli ve diğer türdeki restoranların birbirleri ile uyumlandırılmalarından oluşmuş
restoranlardır. Temalı restoranların başlıca amacı, oluşturulan tema ile müşterileri
kendisine çekmektir. Ortaya konacak temanın tüm atmosfer ile uyum içerisinde olması
temanın ne olduğundan daha önemlidir. Temalı restoranlarda, müşterilerin, işletme
içerisindeki dekorun ve personel hizmetinin keyfini yaşaması amacı ön planda tutulduğu
için müşteriler burada daha fazla zaman harcamaktadırlar (Bekar ve Gümüş Dönmez,
2014). Tema olarak seçilen olgu veya dekor; müzik türü, hastane, yarış arabaları, ulaştırma
aracı veya herhangi bir madde olabilir (Aktaş, 2001). Hatta bazı temalı restoranlar ise,
simgeleri, bağlamları ya da fikirleri kullanmaktadırlar. Temalı restoranlar, lüks
restoranların aksine orta gelir düzeyindeki kişilere hitap eden özellikle de sınırlı sayıda
seçme olanağı bulunan mönüler sunmaktadır (Sönmez, 2008).
Temalı restoranların en önemli özelliği, sıra dışı bir şekilde ilgi çekici özellikte olmasıdır.
Bu nedenle temalı restoranların ortak özelliklerini belirlemek oldukça güçtür. Fakat temalı
restoranların birçoğunun taşıdığı özellikler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, gerçeğe yakın
ve uygun bir tema belirleyerek tüm ayrıntılarının kullanılabilmesidir. Çünkü işletmeyi
kendine özgü bir özellik kazandıracak olan temel nitelik temadır. Müşterilerin ilgisini
çeken ve sıradan olmayan, olağandışı olmaları bir diğer özelliktir. Temalı restoranların
belirlenmiş olan temanın dışına çıkmadan hizmet sunmaları diğer restoranlardan ayıran
önemli bir özelliktir (Bekar ve Gümüş Dönmez, 2014). Restoranda kullanılan tema, mekân
tasarımından yiyecek ve içecek sunumuna kadar tüm unsurlar birbirini tamamlamalı, bir
bütün içinde olmalıdır. Restoranın konumlandırıldığı yer ve konum temaya uygun olarak
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seçilmelidir. Bu özelliklerin dışında daha bir çok özelliği bulunan temalı restoranlar,
normal restoran işletmelerinin taşıdığı temel özellikleri de taşıması gerekmektedir (Kılınç,
2014). Temalı restoranlar, etnik restoranlar ile benzer özellik taşıdığı için sıkça etnik
restoranlar ile karıştırılmaktadır (Türksoy, 2002). Etnik restoranlar, kültürü yansıtan
mutfağı ön planda olan restoranlardır. Temalı restoranların ise belli bir özelliği yansıtması
ve özelliğe uygun ortamı ön planda tutması gerekmektedir. Yiyecek, genellikle tema
özelliğinin bir adım gerisinde kalmaktadır. Fakat temanın büyüsüne kapılıp yiyecek ve
içecek kalitesi ikinci planda tutulmamalıdır. Ayrıca hedef kitle iyi belirlenmeli ve doğru
yerde doğru tema kullanılmalıdır.
Dünyada birçok temalı restoran örneği bulunmaktadır. İçerik olarak müzik endüstrisinin
gelişimini vurgulayan Hard Rock Cafe, dünyada zincir işletmeleri bulunan temalı
restoranların başında gelmektedir. Planet Hollywood, film endüstrisini yansıtan bir
temaya sahiptir. Teması, doğaya olan duyarlılıktan kaynaklanan yağmur ormanları temalı
Rainforest cafe, ilk olarak 1994 yılında ABD’de açılmıştır. Bunun gibi The Edison, Heart
Attack Grill, Apple Farm Inn gibi oldukça başarılı olan birçok temalı restoran
bulunmaktadır. Bu restoranların başarısı da müşterilerin temalı restorana karşı olan algı
ve tutumları ile ilgilidir.
Türkiye’deki en bilinen temalı restoran olan Leman Kültür Restoranı, 1991 yılında
karikatür dünyasına adım atan Leman Dergisinden yola çıkılarak kurulan restorandır.
Leman Kültür’ün en etkileyici özelliği, tüm yazar ve karakterlerinin Leman Kültür
temasında bulunmasıdır. Gerek menülerde, gerekse dekor ve mutfak araç gereçlerinde
kullanılan karikatürler ile müşterileri misafir ederken aynı zamanda eğlenmeleri için de
her ayrıntı düşünülmüştür. Leman Kültür Restoranları şimdilerde franchising modeliyle,
derginin okurları ve severlerinin girişimleriyle çoğalmaktadır. Yalnız her ilde bir Leman
Kültür olmasına özen göstermektedirler. Leman Kültür Restoranları, bulundukları
bölgede sadece mekan olarak değil bir sosyal marka modeli olarak yeni bir açılım
yaratmayı hedeflemektedir. Hedeflerinde bünyelerinde açılacak satış yerlerinde bölgenin
el emeği ürünleri, organik, biyolojik, ekolojik ürünlerin satışı için zemin oluşturmak vardır.
Adil Ticaret Örgütü kahvelerini kahve severler ile buluşturarak üretimin ve tüketimin adil
olarak paylaşıldığı bu fair trade sistemine destek olmaktadır (Leman Kültür, 2014).
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın evrenini Türkiye’de Edirne, Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla,
Eskişehir, Samsun, Antalya, Yalova, Bursa illerinde temalı restoran olarak faaliyet gösteren
Leman Kültür Restoranlarını ziyaret eden bütün müşteriler oluşturmaktadır. Ancak
evrenin büyüklüğü ve zamanın kısıtlı olması nedeniyle araştırmanın evreni, İstanbul,
İzmir ve Antalya’daki Leman Kültür Restoranların ile sınırlandırılmıştır. Örneklemini ise
bu illerde faaliyet gösteren restoranları ziyaret eden müşterilerden, kolayda örnekleme
yöntemi ile seçilen 336 müşteri oluşturmaktadır (İstanbul 113, İzmir 109, Antalya 114).
Leman Kültür Restoranları, franchising sistemi ile faaliyet gösterdiği için fiziki yapısı,
mekan tasarımı ve menüleri farklılık göstermemektedir. Bu nedenle elde edilen verileri
genellemek mümkündür.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu
konu ile ilgili literatür taraması yapılarak ve uzman görüşlerine başvurularak
araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır (Kılınç, 2014; Bekar ve Sürücü, 2015; Albayrak,
2014; Tinne, 2015). Ayrıca, veri toplama aracının hazırlanmasında bu işletmelerdeki
mevcut bazı müşteriler ile görüşülerek anket formuna gerekli eklemeler yapılmıştır. Veri
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toplamaya geçilmeden önce 20 müşteri ile pilot çalışma yapılarak ankette gerekli
değişiklikler yapılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk
bölümünde müşterilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik açık ve kapalı uçlu
olarak hazırlanan sorular ikinci bölümde ise için temalı restoranların müşteriler tarafından
nasıl algılandığını ölçmeye yönelik 5’li Likert tipi şeklinde hazırlanmış ifadeler yer
almaktadır. (Kesinlikle katılıyorum 5, kesinlikle katılmıyorum 1) olarak 5 kategoride ele
alınmış, 5-1 puan şeklinde değerlendirilmiştir.
Araştırmada verileri SPSS 14.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Veriler iki aşamada
değerlendirilmiştir. İlk aşamada müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumları
belirlemek için ifadelere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizine ilişkin sonuçlar
Tablo 1’de sunulmuştur. Faktör analizine geçilebilmesi için kullanılan ölçeğin KMO değeri
0,815, Cronbach Alpha değeri 0,808 ve p<0,05 bulunmuştur. Bulunan bu sonuçlar, ölçeğin
faktör analizi için uygun olduğunu, yapı geçerliliğinin sağlandığını göstermektedir.
Geçerli sayılacak faktörler belirlenmeden önce yapılan ilk faktör analizinde faktör yükleri
düşük olması nedeniyle 7 ifade ölçekten çıkarılmıştır. Son olarak yapılan faktör analizinde,
veri seti 6 faktörü kapsayan 19 önermeden oluşmaktadır. Bu faktörler şu şekilde
isimlendirilmiştir:
Faktör 1: Samimiyet
Faktör 2: Çeşitlilik
Faktör 3: Temaya Uygunluk
Faktör 4: Menü Kartı Tasarımı
Faktör 5: Açıklık
Faktör 6: Oturma Alanları
İkinci aşamada ise araştırma kapsamına alınan müşterilerin sosyo demografik özellikleri
ve ziyaretlerine ilişkin bilgiler mutlak ve yüzde değer olarak sunulduktan sonra (tablo 2),
faktör analizi sonucu elde edilen faktörler müşterilerin demografik özellikleri (yaş,
cinsiyet, eğitim durumu, medeni durumu) ve ziyaret sıklığı ile karşılaştırılmıştır. İki
değişkenli verilerde (medeni durum) student t testi, 3 veya daha fazla değişkenli verilerde
varyans analizi kullanılmıştır. Ayrıca, varyans analizi sonucunda fark bulunan gruplarda
farkın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek için Scheffe testi kullanılmıştır.
İstatistiksel analizlerde önemlilik seviyesi p<0,05 ve p<0,01 değerleri kabul edilmiştir. Son
olarak müşterilerin temalı restoranları tercih etme nedenleri  ve SS kullanılarak grafik
şeklinde (grafik 1) sunulmuştur.
Tablo 1. Araştırma Kapsamına Alınan Müşterilerin Algı ve Tutumları
Faktörler

İFADELER

Samimiyet

1
Genel olarak temizliğe dikkat
edilmesini beğeniyorum.
Tuvalet ve lavaboların temaya
uygun olması hoşuma gidiyor.
Ortamı genel olarak rahat ve samimi
buluyorum.
Ortamı genel olarak ilgi çekici
buluyorum.
Personelin müşteriye tutumunu
samimi buluyorum.

,661
,643
,635
,612
,565
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2

3

4

5

6

Çeşitlilik

Yiyecek ve içecek servis araçlarının
(tabak, çatal, bardak vb.) çeşitliliği
hoşuma gidiyor.
Sürpriz
promosyonları/ikramları
seviyorum.
Yiyeceklerin
yanında
gelen
aperatifler hoşuma gidiyor.
Yemeklerini lezzetli buluyorum.

,774
,741
,738
,526

Dekorunu beğeniyorum.
Temaya
uygunluk

Menü kartı
tasarımı

Açıklık

Oturma
alanları

,794

Ortamın
dekorunu
eğlenceli
buluyorum.
Duvardaki karikatür yazıları ilgimi
çekiyor.
Oturma düzenini dar ve rahatsız
edici buluyorum.*
Menü
kartındaki
esprili
açıklamaları karışık buluyorum.*
Menü
kartını
fazla
karışık
buluyorum.*
Menü kartındaki açıklamalar karar
vermemi kolaylaştırıyor.
Menüsünün zengin olması hoşuma
gidiyor.
Ortamda farklı oturma alanlarının
(koltuk, sandalye, bahçe vb.) olması
hoşuma gidiyor.
Açık havada oturma alanlarının
olması hoşuma gidiyor.

,757
,721
,683
,816
,759
,845
,624
,712
,678

Özdeğerler

4,185

4,248

4,336

3,568

4,025

4,443

Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranı

12,36

12,12

10,40

9,44

8,67

8,01

Toplam Varyansın Açıklanma Oranı

61,025

Tüm Ölçeğin Cronbach Alpha Değeri

0,808

faktörlerin Cronbach Alpha Değeri

0,557

0,556

0,585

0,690

0,585

0,609

Kaiser-Meyer Olkin Ölçümü

0,789

*Soruların cevaplarına recode yapılmıştır. (1:Kesinlikle Katılıyorum - 5:Kesinlikle Katılmıyorum.)

ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma Kapsamına Alınan Müşterilerin Sosyo-demografik Özellikleri ile İlgili
Bilgiler
Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırma kapsamındaki müşterilerin % 54,5’i kadındır.
Müşterilerin % 33,6’sı 24 ve altı, % 41,4’ü 25-34 yaş arası, % 19,3’ü 35-44 yaş arasındadır.
Eğitim durumuna göre müşterilerin % 47,1’i ilk ve ortaöğretim, %45,2’si önlisans veya
lisans, %7,7’sinin lisansüstü eğitime sahip olduğu görülmektedir. Müşterilerin % 40,5’i
ayda 1-2 defa, % 19,0’u 2-3 ayda bir % 25,9’u daha seyrek olarak işletmeyi ziyaret
etmektedir. Müşterilerin çoğunluğu (% 73,5) bekardır. İşletmeye kimlerle birlikte geldikleri
incelendiğinde müşterilerin % 64’ünün arkadaşları ile, diğerlerinin ise ailesi, iş arkadaşları
veya akrabaları ile geldiği görülmektedir. İşletmeyi ziyaret nedenlerine bakıldığında
müşterilerin % 33,33’ü ambiyansın farklı olmasından, %20,5’inin arkadaş tavsiyesi
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üzerine, % 18,5’inin ise sunduğu hizmetin farklı olmasından dolayı tercih ettiği
belirlenmiştir.
Tablo 2. Araştırma Kapsamına Alınan Müşterilerin Sosyo-demografik Özelliklerine Göre
Dağılımı (n=336)
Cinsiyet
n
% Medeni Durum
n
%
Kadın
183 54,5 Evli
89 26,5
Erkek
153 45,5 Bekar
247 73,5
Yaş
İşletmeye Kimlerle Gelindiği
24 ve altı
113 33,6 Arkadaş
215 64,0
25-34
139 41,4 Akraba
34 10,1
35-44
65 19,3 Aile
43 12,8
45 ve üzeri
19 5,7 İş arkadaşları
44 13,1
Eğitim
İşletmeyi Ziyaret Nedeni
İlk ve orta öğretim
158 47,1 Leman Kültür Dergisinden etkilendim 47 14,0
Önlisans veya Lisans
152 45,2 Ambiyansın farklı olması
112 33,3
Lisansüstü
26 7,7 Sunduğu hizmetin farklı olması
62 18,5
İşletmeyi Ziyaret Sıklığı
Arkadaş tavsiyesi üzerine geldim
69 20,5
Haftada 1-3
49 14,6 Ulaşımın kolay olması
39 11,6
Ayda 1-2
136 40,5 Diğer*
7
2,1
2-3 ayda 1 defa
64 19,0
Daha seyrek
87 25,9
*Diğer(yeni açılmış olması, yakınımın dergide karikatürist olması, ortamımda sürekli bahsedilen bir
mekan olması,ailem ile eğlenceli vakit geçirmek için,merak uyandırması)

Tablo 3'te müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumları, medeni durumlarına
göre karşılaştırılmıştır. Çeşitlilik faktöründe, evli ve bekar gruplar arasında anlamlı bir
farklılığın olduğu görülmektedir. Evlilerin ortalaması (4,37±0,54) iken bekarlarınki ise
(4,20±0,70)’dir. Menü kartı tasarımına yönelik ortalamalarda bekar grubun (3,64±1,07), evli
gruba göre (3,35±1,20) daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu dikkat çekmektedir.
Samimiyet, açıklık ve oturma alanları faktörlerinin her iki grup için de ortalamaları yüksek
olmasına rağmen aralarındaki fark anlamsızdır (p<0,05).
Tablo 3. Araştırma Kapsamına Alınan Müşterilerin Algı ve Tutumlarının Medeni Duruma Göre
Karşılaştırılması

Samimiyet

Çeşitlilik

Temaya Uygunluk

Menü Kartı Tasarımı

Açıklık

Medeni Durum

n



ss

Evli

89

4,17

0,53

Bekar

247

4,18

0,66

Evli

89

4,37

0,54

Bekar

247

4,20

0,70

Evli

89

4,26

0,57

Bekar

247

4,36

0,54

Evli

89

3,35

1,20

Bekar

247

3,64

1,07

Evli

89

4,06

1,04

Bekar

247

4,01

0,87

158

t

p

-0,143

0,886

2,427

0,016*

-1,434

0,153

-2,120

0,035*

0,463

0,644

Oturma Alanları

Evli

89

4,50

0,55

Bekar

247

4,42

0,61

1,038

0,300

*p<0,05
Tablo 4'te, müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumlarının yaşlara göre analizi
değerlendirilmiştir.
Tablo 4. Araştırma Kapsamına alınan Müşterilerin Algı ve Tutumlarının Yaşlara Göre
Karşılaştırılması

Samimiyet

Çeşitlilik

Temaya Uygunluk

Menü Kartı Tasarımı

Açıklık

Oturma Alanları

Yaş

n



ss

24 ve altı

113

4,25

0,63

25-34

139

4,23

0,61

35-44

65

4,04

0,65

45 ve üzeri

19

3,95

0,45

24 ve altı

113

4,33

0,72

25-34

139

4,20

0,65

35-44

65

4,23

0,62

45 ve üzeri

19

4,09

0,60

24 ve altı

113

4,32

0,55

25-34

139

4,42

0,51

35-44

65

4,21

0,57

45 ve üzeri

19

4,14

0,67

24 ve altı

113

3,57

1,06

25-34

139

3,63

1,08

35-44

65

3,53

1,21

45 ve üzeri

19

3,15

1,30

24 ve altı

113

4,09

0,85

25-34

139

4,01

0,88

35-44

65

3,91

1,10

45 ve üzeri

19

4,02

0,96

24 ve altı

113

4,39

0,69

25-34

139

4,44

0,53

35-44

65

4,45

0,60

45 ve üzeri

19

4,68

0,34

f

P

2,697

0,046*

1,228

0,299

3,117
(2-4)

0,026*

1,051

0,370

0,536

0,658

1,290

0,278

*p<0,05 1:24 ve altı, 2:25-34, 3:35-44, 4:45 ve üzeri

Çeşitlilik faktörü ile müşterilerin yaş grupları arasında anlamlı bir farkın bulunmadığı
ancak, ortalamaların 24 ve altı yaş grubunda daha fazla olduğu tespit edilmiştir (4,33±0,72).
Temaya uygunluk faktörüne bakıldığında yaş grupları arasında anlamlı bir fark olduğu;
farkın ise 25-34 ve 45 ve üzeri yaş grupları arasında olduğu görülmektedir.
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Menü kartı tasarımı, açıklık ve oturma alanları faktörlerinde yaş grupları arasında anlamlı
bir fark göstermemektedir. Ancak oturma alanları faktöründe en yüksek ortalamaya 45 ve
üzeri yaş grubunun sahip olduğu dikkati çekmektedir.
Müşterilerin eğitim durumu ile işletmeye yönelik algı ve tutumları arasındaki fark tablo 5
de sunulmuştur.
Tablo.5 Araştırma Kapsamına Alınan Müşterilerin Eğitim Durumlarına Göre İşletmeyi Tercih
Etmesinin Karşılaştırılması

Samimiyet

Çeşitlilik

Temaya Uygunluk

Menü Kartı Tasarımı

Açıklık

Oturma Alanları

*p<0,05

Eğitim Durumu

n

x

ss

İlk ve Orta Öğretim

158

4,20

0,53

Önlisans/Lisans

152

4,11

0,71

Lisansüstü

26

4,46

0,51

İlk ve Orta Öğretim

158

4,27

0,62

Önlisans/Lisans

152

4,16

0,71

Lisansüstü

26

4,55

0,64

İlk ve Orta Öğretim

158

4,41

0,51

Önlisans/Lisans

152

4,24

0,60

Lisansüstü

26

4,41

0,46

İlk ve Orta Öğretim

158

3,72

1,14

Önlisans/Lisans

152

3,43

1,08

Lisansüstü

26

3,42

1,10

İlk ve Orta Öğretim

158

3,92

0,92

Önlisans/Lisans

152

4,07

0,90

Lisansüstü

26

4,32

0,99

İlk ve Orta Öğretim

158

4,51

0,51

Önlisans/Lisans

152

4,35

0,66

Lisansüstü

26

4,55

0,60

f

P

3,782
(2-3)

0,024*

4,041
(2-3)

0,018*

3,807
(1-2)

0,023*

2,822

0,061

2,615

0,075

3,340

0,037*

1: İlk ve ortaöğretim, 2: Önlisans/Lisans, 3: Lisansüstü

Samimiyet ve çeşitlilik faktöründe en yüksek ortalamaya sahip grubun lisansüstü eğitime
sahip olduğu; bunu ilk ve orta öğretim mezunlarının takip ettiği görülmektedir.
Gruplararası farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu farkın samimiyet faktöründe
önlisans/lisans ve lisansüstü gruplar arasında; çeşitlilik faktöründe ise önlisans/lisans ve
lisansüstü gruplar arasında olduğu belirlenmiştir.
Oturma alanları faktöründe müşterilerin eğitim durumuna göre verilen cevapların
ortalamaları sırasıyla lisansüstü (4,55±0,60), ilk ve orta öğretim
(4,51±0,51) ve
önlisans/lisans (4,35±0,66) şeklindedir. Fark istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen
scheffe testine göre farkın hangi gruplar arasında olduğu tespit edilememiştir.
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Tablo.6 Araştırma kapsamına alınan müşterilerin Algı ve Tutumlarının İşletmeyi Ziyaret
Sıklığına göre karşılaştırılması

Samimiyet

Çeşitlilik

Temaya Uygunluk

Menü Kartı Tasarımı

Açıklık

Oturma Alanları

*p<0,05 **p>0,01

Ziyaret Sıklığı

n

x

ss

Haftada 1-3

49

4,48

0,60

Ayda 1-2

136

4,17

0,52

2-3ayda 1kez

64

4,13

0,62

Daha seyrek

87

4,07

0,73

Haftada 1-3

49

4,63

0,48

Ayda 1-2

136

4,23

0,63

2-3ayda 1kez

64

4,13

0,69

Daha seyrek

87

4,13

0,73

Haftada 1-3

49

4,64

0,36

Ayda 1-2

136

4,40

0,47

2-3ayda 1kez

64

4,22

0,58

Daha seyrek

87

4,14

0,64

Haftada 1-3

49

3,66

1,16

Ayda 1-2

136

3,71

1,15

2-3ayda 1kez

64

3,49

0,94

Daha seyrek

87

3,34

1,13

Haftada 1-3

49

4,42

0,62

Ayda 1-2

136

3,95

0,89

2-3ayda 1kez

64

3,90

0,89

Daha seyrek

87

3,98

1,07

Haftada 1-3

49

4,57

0,55

Ayda 1-2

136

4,46

0,57

2-3ayda 1kez

64

4,48

0,54

Daha seyrek

87

4,30

0,67

f

P

4,965
(1-2,3,4)

0,002*

7,175
(1-2,3,4)

0,000**

10,938
(1-3,4)
(2-4)

0,000**

2,156

0,093

3,836
(1-2,3)

0,010*

2,502

0,059

1:Haftada 1-3, 2:Ayda 1-2, 3:2-3 ayda 1kez, 4:Daha seyrek

Samimiyet, çeşitlilik ve temaya uygunluk faktörlerinde ortalamalar müşterilerin ziyaret
sıklığına göre karşılaştırıldığında ortalamalar azaldıkça ziyaret sıklığının da azaldığı
görülmektedir (p<0,01). Samimiyet ve çeşitlilik faktörlerin de fark haftada 1-3 kez ziyaret
eden ile ayda 1-2, 2-3ayda 1 ve daha seyrek ziyaret eden grupları arasında iken; temaya
uygunluk faktöründe ise haftada 1-3 kez ile 2-3 ayda 1 kez ve daha seyrek ziyaret eden
gruplar arasındadır.
Açıklık faktörünün ortalamalarına bakıldığında ise diğer faktörlere benzer sonuçlar
görülmektedir. Ortalamalar arttıkça ziyaret sıklığı da artmaktadır.
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Müşterilerin Temalı Restoranlara Yönelik Algı ve Tutumlarının Demografik
Özelliklerinin Karşılaştırılması
Grafik 1. Müşterilerin Temalı Restoranları Tercih Etme Nedenleri (n=336)

5

0

Ort.

Std. Sp.

Müşterilerin temalı restoranları tercih etme nedenleri grafik.1’de gösterilmiştir.
Müşterilerin temalı restoranları tercih etmelerinde en çok oturma alanlarının etkili olduğu
görülmektedir (4,44±0,59). Temaya uygunluk faktörü, müşterilerin temalı restoranları
tercih etmesinde etkili olan ikinci faktör olarak belirlenmiştir (4,33±0,54). Diğer faktörlerin
ise sırasıyla; samimiyet (4,24±0,67), çeşitlilik (4,18±0,62), açıklık (4,02±0,92), menü kartı
tasarımı (3,56±1,11) olduğu görülmektedir.
SONUÇ
Müşterilerin temalı restoranlara yönelik algı ve tutumlarını incelemek amacıyla yapılan bu
araştırma kapsamına alınan müşterilerin yarıdan fazlası kadın, 34 yaş ve altı
önlisans/lisans veya lisansüstü eğitime sahiptir.
Müşterilerin temalı restoranlara ilişkin algı ve tutumlarına yönelik ifadelere faktör analizi
uygulanması sonucu 19 önermeden oluşan 6 faktör belirlenmiştir. Bu faktörler sırasıyla
samimiyet, çeşitlilik, temaya uygunluk, menü kartı tasarımı, açıklık ve oturma alanları
şeklinde isimlendirilmiştir. Elde edilen faktörler müşterilerin medeni durumu ile
karşılaştırıldığında medeni duruma göre çeşitlilik, açıklık ve oturma alanları faktörlerinde
evlilerin ortalamasının fazla olduğu görülmektedir. Yaş gruplarına göre
karşılaştırıldığında ise samimiyet, çeşitlilik, temaya uygunluk ve açıklılık faktörlerinde 24
ve altı yaş grubu müşterilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Müşterilerin eğitim durumunun elde edilen faktörlerle karşılaştırıldığında samimiyet,
çeşitlilik, açıklık ve oturma alanları faktörleri en fazla ortalamaya sahip oldukları
belirlenmiştir. Müşterilerin algı ve tutumlarının İşletmeyi Ziyaret Sıklığına göre
karşılaştırıldığında menü kartı tasarımı faktörü hariç diğer faktörlerde ortalamanın yüksek
olduğu görülmektedir.
Temalı restoranların başarısı müşterilerin işletmeye yönelik algı ve tutumları ile yakından
ilgilidir. Ancak Türkiye’de temalı restoran sayısının çok az olduğu düşünüldüğünde
temalı restoranlar hakkında bilgi sahibi olan işletmelerin çok az olduğu söylenebilir. Farklı
beklentiler ve anlayışlar içinde olan müşteriler için farklı temalı restoranlar rekabette
avantaj sağlamak için öneriler olabilir. Bu nedenle yiyecek içecek işletmecileri ve
müşteriler için faydalı olabilecek öneriler şunlardır;
Yiyecek ve içecek işletmecilerinin tema belirleyerek işletmeyi ona göre şekillendirmesi,
hem diğer işletmeler ile rekabette bir adım önde olmasını hem de müşterilerin farklı bir
deneyim yaşamasını sağlayacaktır. Yalnız temanın ne olacağına karar verirken bazı
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etkenleri göz önünde bulundurarak karar vermek gerekmektedir. Örneğin; Türkiye’de
Türk temalı veya İtalya’da İtalya temalı restoran müşteriler için değişik bir özellik
sergilemediğinden daha az tercih edilecektir. Fakat tema olarak Osmanlı veya Roma
dönemi temalı restoranlar yüzyıllar önceki dönemi bugüne taşıdığı için müşterilerin o
restoranlara olan ilgisini artıracaktır. Yiyeceklerin ve içeceklerin sunumunda o döneme ait
işlemeli tabak, çatal, kaşık, bardaklar kullanılabilir, garsonlar dönem kıyafetleri giyebilir.
Temalı restoranların teması kadar hangi kitleyi hedef olarak belirlediği de önemlidir.
Örneğin, oyuncak temalı bir restoranın hedef kitlesinin büyük bölümünü çocuklu aileler
oluşturacaktır. Bu nedenle restoranın ailelerin kolayca ulaşım sağlayabileceği bir yerde
kurulmalıdır. Restoranda oyuncak gibi masalar sandalyeler, oyun evleri içerisinde yenen
yemekler, farklı renklerde çatal, kaşık gibi gereçler olabilir.
Sporcular ve sporseverler için spor temalı restoranlar tasarlanabilir. Dağcılık ve doğa
sporları, tenis, futbol, basketbol, atletizm gibi konular restoranın temasını oluşturabilir.
Koşu yolu şeklinde yer döşemesi, tenis masası, futbol veya basketbol sahası şeklinde
masalar, duvarlarda sporculukla ilgili resimler, kupa şeklinde bardaklar ve sporcuların
beslendiği şekilde kalorisi az, yağsız ve sağlıklı yiyecekler de menüleri oluşturabilir. Bu
tema, müşteriler için merak uyandıracak, insanları spora yöneltecek, işletmenin daimi
müşteriler kazanmasını sağlayacak ve rekabet açısından diğer işletmelerden önde olmasını
sağlayacaktır.
Restoranın teması, uygulanabilir ve inandırıcı olmalıdır. Temanın inandırıcı olması için
garsonlar, oturma alanları, dekor, wc ve lavabolar, gerekirse yiyecekler ve tüm ayrıntılar
tema ile uyumlu olmalıdır. Örneğin, mevsim temalı bir restoranda dört mevsim de
uygulanmalıdır. Bunun için her mevsime özel alanlar oluşturulmalıdır. Garsonların,
menülerin ve dekorun bunlara uygun özelliklerde olması gerekmektedir. Aksi takdirde,
bu tema müşteriler için inandırıcı olmayacaktır.
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ÖZET
Bu çalışma, konaklama işletmelerinde işgörenlerin mesai saatleri içerisinde siber aylaklık
yapıp yapmadıklarını belirlemeyi amaçlamıştır. Uygulama, Kuşadası sınırları içerisinde
faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde yapılmıştır. Araştırma
verisi, on bir maddeden oluşan Siber Aylaklık ölçeği ile hazırlanan anket tekniği
kullanılarak toplanmıştır. Araştırma içerisinde siber aylaklık, kuramsal çerçeve ve
araştırmanın yöntemi hakkında bilgiler sunulmuştur.
Yapılan istatistiksel analizlerin sonuçlarına göre elde edilen bilgiler doğrultusunda
Kuşadası’nda faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerindeki işgörenlerin
siber aylaklık aktivitelerinde ve/veya etkinliklerinde bulunduğu tespit edilmiştir.
İşgörenlerin demografik bilgileri içerisinde bulunan cinsiyet değişkeni ile siber aylaklık
arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Erkek işgörenlerin, kadın işgörenlere göre daha fazla
siber aylaklık aktivitesinde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bunun yanında Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro
bölümlerinde çalışanların siber aylaklık puanları 3,1336 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca
önbüro bölümlerinde çalışanların en az yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret ettiği bununla
birlikte en sık gerçekleştirilen siber aylaklık faaliyetleri incelendiğinde ise genel haber
sitelerini ziyaret ettiği görülmüştür. Elde edilen bu sonuç değerlendirildiğinde
Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro bölümlerinde
çalışanların orta derecede siber aylaklık faaliyetinde bulunduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Siber Aylaklık, Sanal Kaytarma, İşyeri Aylaklığı/Çarpıklığı
GİRİŞ
Bilgi teknolojilerinin konaklama işletmelerinde kullanılmaya başlanması, bir turizm
işletmesinde görev alan işgörenin mesai saatleri içerisinde bilgi teknolojileri ürünlerini
amacı dışında kullanabilmesi gibi bazı aylaklık/çarpıklık türlerinin ortaya çıkmasına da
olanak sağlamıştır. Bu durum başlarda işverenler tarafından hoş görülse de giderek artan
bir eyleme dönüşmektedir.
Konaklama işletmelerinde bilgi teknoloji ürünlerinin kullanımı beraberinde internet
erişimini gerektirmiştir. İnterneti kullanmaya başlayan bir konaklama işletmesi internetin
avantajlarından yararlanarak satışları arttırmakta, zamandan ve maliyet açısından birçok
avantaj elde etmektedir. Şüphesiz ki internet kullanımının avantajlarının yanında bazı
dezavantajlarının olduğu bilinmektedir (virüsler, casus yazılımlar vb.). Bu yüzden internet
ağının konaklama işletmesi açısından kullanımı, işletmelerde siber aylaklığa karşı birtakım
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önlemlerin alınması ve internet kullanım politikalarının belirlenmesi ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır.
Bu maksatla yapılan çalışmada konaklama işletmelerinde işgörenlerin demografik
özellikleri ile siber aylaklık arasındaki ilişkinin incelenmesi ve siber aylaklık ile ilgili turizm
işletmelerinde alınan önlemlerin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Bu bölümde siber aylaklık/sanal kaytarma kavramı ile ilgili yapılan araştırmalardan
bazılarına yer verilmiştir.
Siber Aylaklık Kavramı
İşletmelerde bilgisayar sistemlerinin kullanılması, kişisel bilgisayar kullanımının artması
ve internet erişiminin sağlanması; üretim aylaklığı/çarpıklığı veya aylaklık davranışlarının
yön değiştirmesine öncülük etmiştir. Bu değişim sonucunda aylaklık davranışları yerini
sanal kaytarmaya diğer bir ifade ile siber aylaklığa bırakmıştır. Siber aylaklık işyeri
aylaklıklarından/çarpıklıklarından biridir. Kavram ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki ikincil
kaynaklarda çeşitli adlandırmalar bulunmakla birlikte bu adlandırmaların her birinin aynı
anlama geldiği görülmektedir.
Yurt içi ikincil kaynak taramalarında siber aylaklık ile ilgili 4 tip adlandırılmaya
rastlanılmış olup bunlar “siber aylaklık,” “sanal kaytarma,” “siber kaytarma,” “sanal
çarpıklık” gibi terimler olarak da tanımlanabilmektedir. Bu tanımlamalardan biri siber
aylaklık ölçeğini geliştiren Vivien K. G. Lim’e aittir. Lim’e göre (2002) siber aylaklık; iş
görenlerin çalışma saatleri içerisinde, işle ilgili olmayan web sitelerini ziyaret etme ve
elektronik-mail kontrol etmeleri (alınan ve gönderilen) kişisel amaçlarla interneti kötüye
kullanmalarıdır.
Diğer bir tanımda Johnson ve Indvik (2003) sanal kaytarmayı: iş yerinin kaynaklarını
kullanarak, iş esnasında internette boş zaman harcama ve bununla ilişkili aktiviteler olarak
açıklamışlardır. Lim ve Teo’nun (2005) birlikte ele aldığı bir çalışmada siber aylaklık
internette gezinme ve ofiste kişisel elektronik-mail kontrol etme, zamanın verimsiz
kullanılması ve bununla birlikte çalışma ortamında dikkate alınan sapkın bir davranış
olarak nitelenmiştir.
Siber Aylaklık İle ilgili Çalışmalar
Jia et al. (2013) yaptıkları araştırmada hem önceki araştırmaları geliştirmek için siber
aylaklık üzerinde kişilik etkisini dikkate almak hem de bazı önceden keşfedilmemiş
durumsal faktörleri araştırmak için bir çalışma gerçekleştirmiştir. Özellikle, beş büyük
faktör kuramının etkisi, internet kullanımı etkisinin varlığı ve çalışanların siber aylaklık
miktarında algılanan iş anlamlılığı incelenmiştir. Hiyerarşik regresyon analizleri; cinsiyet
ve yaş, dürüstlük, duygusal denge ve internet kullanım politikasının varlığını kontrol
etmenin siber aylaklık ile olumsuz bir şekilde ilişkisi olduğunu fakat dışadönüklüğün siber
aylaklık ile önemli, olumlu bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.
Bu çalışma yetişkin çalışanlara çevrimiçi anket yöntemi ile uygulanmıştır. Elektronik-mail
ile davet edilen 1000 katılımcı, rastgele olarak katılımcı havuzundan seçilmiştir.
Kullanılabilir 147 yetişkin çalışandan elde edilen anketler 66’sı erkek (%45) 81’i kadın (%55)
olmak üzere yapılan isimsiz anketler düzenlenmiştir. Bütün cevaplayıcılar, işlerinin bir
kısmında internet kullanımına sahiptir. Veri analizinde çoklu regresyon analizi
kullanılarak, çalışanların yaşı ve cinsiyet değişkeni ile siber aylaklık arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Araştırma bulgularında özellikle genç erkek işçiler kadın yaşlı işçilere
göre internette daha fazla aylaklık yapmaktadır (Jia et al., 2013).Örgütlerde Siber Aylaklık
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Şirketlerin siber aylaklık ile ilgili mücadelede, politika ve kontrol mekanizmalarını
kullanmalarına rağmen bu uygulamalar halen çalışanlar arasında oldukça popülerdir.
Zoghbi et al.’ün (2010) ele aldıkları bir araştırmada kontrol mekanizmalarının yalnız
başına siber aylaklık ile mücadele edemeyeceği, kontrol mekanizmalarının sadece
çalışanlar üzerinde cezai sonuçlar doğuracağı ve caydırıcı etken olması beklenmekteydi.
Bu araştırmada İspanyol devlet üniversitesinde görev yapan 758 üniversite yöneticisi ve
hizmet personelinden 147’sine (%19,4) ulaşılmış ve ana çalışma aracı bilgisayar olan ve
internet erişimine sahip kişilerden veri toplanmıştır. Toplanan veri; çoklu regresyon
yöntemi kullanılarak siber aylaklık, yakınlık, izleme / gözetleme ve resmi ceza korkusu
değişkenleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulguları şu şekildedir: Yakınlık ve
izleme / gözetleme, yalnızca birlikte etkileşimde bulunma ve ceza verme kaydıyla siber
aylaklık yapan kişileri bu eylemlerinden vazgeçirebilmektedir (Zoghbi et al., 2010).
Konaklama İşletmelerinde Siber Aylaklık
Mills et al. (2001) konaklama endüstrisinin interneti elektronik mail ve mesajlaşma,
uzaktan eğitim ve öğretim, çalışanlar arasındaki farklı niteliklerin düzenlenmesi için
kullanıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca konaklama işletmeleri çalışanları, konaklama
endüstrisini kapsayan işlemler ile ilgili çevrim içi sağlık sigorta kayıtları, işgörenlerin
talepleri, elektronik ödeme durumları vb. faaliyetler için daha fazla çevrim içi zamanlarını
harcamaya devam edeceklerini belirtmiştir. Buna ilaveten internet girişim yöneticiliği
yazılım odaları (internet enterprise management software suites) örneğin
www.HotelTools.com, turizm endüstrisinde popülerliğini arttırmıştır. Mills et al. (2001)
yapmış oldukları bu araştırmada web tabanlı uygulamalardaki artış sebebiyle çalışanların
işle ilgili web sayfalarının haricinde kişisel amaçlarla internet kullanımının uygun hale
geldiğini vurgulamıştır. 2001 yılında ele alınan bu makalede Mills et al. (2001) bir
araştırmaya göre çalışanların günde ortalama 2,5 saatlerini siber aylaklık yaparak
harcadığını belirtmişlerdir. Ayrıca en sık yapılan siber aylaklık aktivitelerini ise şu
başlıklar altında ele almışlardır; Kumar ve oyun oynama, iş arama, eğlence ve medya
videoları izleme/indirme, çevrimiçi alışveriş yapma, kişisel elektronik-posta almagönderme, sanal sex ve pornografik siteleri ziyaret etme, eğlence amaçlı internette
gezinme.
Konaklama işletmelerine yönelik yapılan bu araştırmada Mills et al. (2001) Marriott
International, Starwood Hotels & Resorts, Budget Host International ve Diplomat Hotel
gibi konaklama işletmelerinde çalışanlara yönelik izleme yazılımlarının olduğunu
belirtmektedir.
Konaklama işletmelerine yönelik siber aylaklık ile ilgili 2001 yılından itibaren 2014 yılına
kadar olan bu süreçte Kaplan ve Çetinkaya (2014) tarafından sanal kaytarma olarak ele
alınan bir diğer çalışmaya rastlanılmıştır. Bu çalışmada Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 4
ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan iş görenlerin demografik özellikleri üzerine
bir araştırma yapılmıştır. Çalışma sonunda elde edilen 211 adet anket ile yapılan analizler
sonucunda çalışanların eğitim düzeyi, işletmedeki konumları ve çalışılan bölümler ile
sanal kaytarma faaliyetleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
eğitim düzeyi arttıkça, önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinin arttığı, üst kademelerde
çalışanların alt kademelerde çalışanlara göre daha fazla ciddi sanal kaytarma
faaliyetlerinde bulunduğu ve ön bölümlerde çalışanların arka bölümlerde çalışanlara göre
daha fazla önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenmiştir (Kaplan ve
Çetinkaya, 2014).
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YÖNTEM
Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, Kuşadası civarında faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı turizm
işletmelerinde mesai saatleri içerisinde kişisel internet kullanımı ve en sık gerçekleştirilen
siber aylaklık etkinliklerinin tespitine yönelik bir uygulama ile durum tespiti yapmaktır.
Ayrıca işgörenlerin demografik özellikleri ile iş dışı internet kullanımı (siber aylaklık)
arasında anlamlı bir fark olup olmadığının da belirlenmesi araştırmanın bir diğer amacıdır.
Araştırma Evreni ve Örneklem
Araştırmanın çerçevesini Aydın ilinin Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan, turizm
endüstrisinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri oluşturmaktadır.
Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden olan soru sorma
(anket) tekniği kullanılmıştır. Yazılı soru sormada bireysel yazılı soru sorma veya
ulaşılamayan cevaplayıcılar için internet üzerinden hazırlanan online anket formu (google
formlar) için gönderilen link aracılığı ile soru sorma ve son aşamada anket şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada kullanılan konaklama işletmelerine yönelik siber aylaklık anketi Lim (2002)
tarafından 2 boyut ve 11 madde olarak geliştirilmiştir. Konaklama işletmelerine yönelik
siber aylaklık anketi 2 bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yer alan 11 ifade ile
katılımcıların siber aylaklığa yönelik kişisel internet kullanımı ölçülmüştür. Anketin
birinci bölümünde yer alan siber aylaklık anketinde 5’li likert ölçeğiyle ifadeler “hiçbir
zaman”, “nadiren”, “ara sıra”, “sıklıkla” ve “her zaman” şeklinde sıralanmıştır. Anketin
ikinci bölümünde ise yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, iş deneyimi, çalışma süresi,
internette kalma süresi ve çalıştığınız bölümdeki göreviniz gibi demografik bilgilere
yönelik sorulara yer verilmiştir.
Elde edilen verinin çözümlenmesi ve değerlendirilmesinde betimsel istatistiki
yöntemlerden frekans, ortalama ve yüzde yöntemi kullanılmıştır. Veri analizinde SPSS for
Windows hazır paket yazılımının 21.0 sürümü kullanılmıştır.
Anketin güvenirliği için alfa katsayısı (Coronbach Alfa) yöntemi kullanılmıştır. Anketin
hem içerik (kapsam) geçerliliği hem de yapısal geçerliliği bir arada Adnan Menderes
Üniversitesi’nde görev yapan iki öğretim üyesinden uzman görüşü ile ele alınarak
yapılmıştır.
Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Konaklama işletmelerinde çalışanların demografik özellikleri ile siber aylaklık ve onun alt
boyutlarıyla bir ilişki olup olmamasına dair hipotezler aşağıda verilmiştir.
Şekil 1 Araştırma Modeli “Siber Aylaklık ile İşgörenlerin Demografik Özellikleri
Arasındaki İlişki”
İşyeri
Aylaklığı/
Çarpıklığı

Sanal
Çarpıklık/
Kaytarma

Siber
Aylaklık/
Siber
Kaytarma
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İşgörenlerin
Demografik
Özellikleri

H 1 : Siber aylaklık boyutları, örneklemin demografik özelliklerine bağlı olarak farklılık
göstermektedir.
H 1a : Siber aylaklık boyutlarında, cinsiyete bağlı olarak farklılık vardır.
H 1b : Siber aylaklık boyutlarında, medeni duruma bağlı olarak farklılık vardır.
H 1c : Siber aylaklık boyutlarında, yaşa bağlı olarak farklılık vardır.
H 1d : Siber aylaklık boyutlarında, eğitim durumuna bağlı olarak farklılık vardır.
H 1e : Siber aylaklık boyutlarında, iş deneyimine bağlı olarak farklılık vardır.
H 1f : Siber aylaklık boyutlarında, çalışma süresine bağlı olarak farklılık vardır.
H 1g : Siber aylaklık boyutlarında, internette kalma (gezinme) süresine bağlı olarak farklılık
vardır.
H 1h : Siber aylaklık boyutlarında, görevinize bağlı olarak farklılık vardır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada toplanan verinin analizinde frekans dağılımı, T-testi ve Tek Yönlü ANOVA
analizi yapılmıştır.
En Sık Gerçekleştirilen Siber Aylaklık Davranışlarına Dair Bulgular
Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro bölümlerinde
çalışanların siber aylaklık puanları 3,1336 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç
değerlendirildiğinde Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro
bölümlerinde çalışanların orta derecede siber aylaklık faaliyetinde bulunduğu
söylenebilir. Aşağıda yer alan şekil 2’de en sık gerçekleştirilen siber aylaklık davranışları
incelendiğinde, konaklama işletmelerinin önbüro bölümlerinde çalışanların en az
yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret ettiği görülmüştür. En sık gerçekleştirilen siber
aylaklık faaliyetleri incelendiğinde ise Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama
işletmelerinin önbüro bölümlerinde çalışanların en sık gerçekleştirdiği siber aylaklık
davranışı olarak genel haber sitelerini ziyaret ettiği görülmüştür.
Şekil 2. En Sık Gerçekleştirilen Siber Aylaklık Davranışları
Maddeler

Kişi

Yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret ederim
Kişisel ürünler için internet üzerinden alışveriş
yaparım
İşle ilgili olmayan elektronik-posta gönderirim
İşle işgili olmayan bilgiler indiririm
Sporla ilgili web sitelerini ziyaret ederim
İşle ilgili olmayan elektronik-postaları kontrol
ederim
İşle ilgili olmayan elektronik-posta alırım
İşle ilgili olmayan web sitelerini ziyaret ederim
Eğlence ile ilgili web sitelerini ziyaret ederim
Genel haber sitelerini ziyaret ederim

213

En
Düşük
1,00

213

En Yüksek

Ortalama

5,00

2,2300

1,00

5,00

2,8357

213
213
213

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

2,8873
2,9731
3,0845

213

1,00

5,00

3,1690

213
213
213
213

1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00

3,2394
3,4757
3,5258
3,9155

‘’Siber aylaklık boyutlarında, cinsiyete bağlı olarak farklılık vardır.‘’ hipotezine dair
bulgular.
H 0 : Siber aylaklık boyutlarında, cinsiyete bağlı olarak farklılık yoktur.
H 1 : Siber aylaklık boyutlarında, cinsiyete bağlı olarak farklılık vardır.
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Şekil 3. Cinsiyet ile Siber Aylaklık boyutlarına yönelik T-Test

Cinsiyet

SKORT
ALAMA Kadın
Erkek

N

Mean

63
150

2,9534
3,2093

Cinsiyet
SKORT
Kadın
ALAMA
Erkek
Toplam

Std.
Deviation
0,76353
0,77419

Levene's Test
63
150
213

F

Sig.

0,052

0,089

Std. Error
Mean
0,0962
0,06321

t-test for Equality
t
-2,211
-2,223

df
211
117,952

Sig. (2)
0,028
0,028

Şekil 3’de analiz sonuçlarına göre 63 bayan katılımcının ortalaması 2,9534 ve 150 erkek
katılımcının ortalaması 3,2093’tür. Yani bayanlar konaklama işletmelerinde işle ilgili
olmayan internet aktivitelerine nadiren olmamakla birlikte ara sıra katıldığı
anlaşılmaktadır. Erkeklerin ise işle ilgili olmayan internet aktivitelerinde ara sıra
bulunmaktadır fakat sıklıkla katılma olasılığının kadınlara oranla daha fazla olduğu
görülmektedir (ankette 2= nadiren, 3= ara sıra, 4= sıklıkla).
Gruplar arasında gözlenen farklılıklara göre (Sig. 2, P<0,028) kadınların erkeklere oranla
mesai saatleri içerisinde işle ilgili olmayan internet kullanımlarının daha az olduğu
görülmüştür. Erkeklerin ise kadınlara oranla mesai saatleri içerisinde işle ilgili olmayan
yani siber aylaklık faaliyetlerinde daha fazla bulunduğu saptanmıştır.
Şekil 3 incelendiğinde Levene’s Test for Equality of Variances kısmı %95 güven aralığı
içinde sig. değeri (0,089) P> 0,05’ten büyük çıkmıştır. Dolayısıyla Sig (2 Tailed) sonucu da
(p<0,028) gurupların ortalamaları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Bu
durumda sıfır hipotezi reddedilerek, “H 1a : Siber aylaklık boyutlarında, cinsiyete bağlı
olarak farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonucun yapılan
alanyazın araştırmalarında kısmen benzer sonuçlar elde edildiği aşağıdaki örneklerle
açıklanmıştır.
Türkiye’de eğitim alanında yapılan bir tez çalışmasında sanal kaytarmayı, siber aylaklık
olarak ele alan Kalaycı (2010) öğrencilerin siber aylaklık davranışlarının cinsiyete göre
farklılaştığı bulgusunu öne sürmüştür. Yine eğitim alanında yapılan bir araştırmada
cinsiyet ile zarar verici ciddi sanal kaytarma arasında önemli ve pozitif yönlü bir ilişki
olduğu belirlenmiştir (Çavuşoğlu vd. 2014). Yabancı literatürde Lim ve Chen (2012)
tarafından ele alınan makalede, cinsiyet ile sanal kaytarma arasında farklılık ortaya
çıkmıştır. Yapılmış olan bu çalışmaya göre erkeklerin iş yerinde kadınlara oranla daha
fazla sanal kaytarma faaliyetinde bulunduğu ile ilgili önemli farklılıklar tespit edilmiş.
Akca’nın (2013) okul yöneticileri üzerine yaptığı çalışmada erkek eğitim yöneticilerinin
mesai saatleri içerisinde, bayan eğitim yöneticilerine göre daha fazla sanal kaytarma
yaptığını belirtmiştir. Farklı bir çalışmada Garrett ve Danziger’in (2008) işyeri statüsü ve
kişisel internet kullanımı üzerine yapmış olduğu bir araştırmada erkek çalışanların, bayan
çalışanlara göre daha sık kişisel internet kullanımlarının olduğu tespit edilmiştir. Niaei et
al.’ün (2014) yapmış oldukları bir araştırmada erkeklerin kadınlara oranla biraz daha fazla
siber aylaklık faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş. Vitak et al.’ün (2011) yapmış oldukları
bir araştırmada işyerinde erkeklerin kadınlara göre daha fazla blog okuma ve video
seyrettiği tespit edilmiş.
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Yapılan bu araştırmada “H 1a : Siber aylaklık boyutlarında, cinsiyete bağlı olarak farklılık
vardır. “ hipotezinin desteklendiği görülmüştür. Bu bilgilere ilave olarak H 1b , H 1c , H 1d ,
H 1e , H 1f , H 1g, H 1h hipotezlerinin desteklenmediği görülmüştür.
Faktör Analizi
Araştırmada kullanılan siber aylaklık ölçeğinin orijinal yapısı incelendiğinde 2 boyut ve 11
maddeden oluştuğu görülmektedir. Bu ölçeğin 1.boyutu (internet aktiviteleri) 8 ifadeden,
2.boyutu (elektronik-mail aktiviteleri) 3 ifadeden oluşmaktadır. Ölçek uyarlama
çalışmalarından sonra toplanan veriye göre yapılan normal dağılım analizinde önemli
sapmalara neden olan “Yetişkinlere yönelik (cinsel içerikli) web sitelerini ziyaret ederim.”
ifadesi çıkarılarak normal dağılım sağlanmış olup faktör analizinin yapısı da incelenerek
bu maddeye ait faktör yükünün düşüklüğü ve madde çıkarıldığında toplam varyansın
açıklanma oranının %62’den %67’ye yükseldiği de göz önüne alınarak uzman görüşü
eşliğinde 8. madde analizden çıkartılmıştır. Böylece siber aylaklık ölçeği 10 madde ile
değerlendirilmiştir. Örnek sayısının uygun olup olmadığını ve tepkiselliği ölçmede baz
aldığımız Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett's Testtinin sonucu 0,833 çıkması aynı zamanda
sig. değerinin (000) p<0,05 anlamlı çıkması veri setinin çalışma için uygun olduğunu
göstermiştir. Birinci faktör (4,238) ile ikinci faktör (1,018) arasındaki farkın birinci faktörün
iki katından fazla olması yapı geçerliliği açısından güçlü olduğunu göstermektedir.
Açımlayıcı faktör analizinde, temel bileşenler tekniği ve sahip olduğumuz veri setini daha
anlamlı ve daha açık hale getirmek için yani en iyi faktör yapısına ulaşabilmek için
Varimax döndürme metodu kullanılmıştır. Yapılan faktör analizi ve Varimax döndürme
metodu sonrasında siber aylaklık ölçeğinin orijinal yapısı ile bu çalışmada uygulanan
analizler sonucunda ölçekte bazı farklı yapılar ortaya çıkmıştır. Faktör analizi sonunda
orijinali 11 madde ve 2 boyut iken faktör yapısını ve açıklanan toplam varyansın oranını
etkileyen 8.madde (Yetişkinlere yönelik (cinsel içerikli) web sitelerini ziyaret ederim.)
analizden çıkarılarak, elde edilen ölçeğin yapısı 10 madde ve 3 boyut olarak ortaya
çıkmıştır (Şekil 4). Bu sonuçlar değerlendiğinde orijinali Lim (2002) tarafından geliştirilen
siber aylaklık ölçeğinde yer alan toplam 3 ifade ile açıklanan 2.boyut olan elektronik-mail
aktiviteleri (işle ilgili olmayan elektronik-posta gönderirim, işle ilgili olmayan elektronikpostaları kontrol ederim, işle ilgili olmayan elektronik-posta alırım.) ve araştırmada
toplanan veri ile gerçekleştirilen faktör (geçerlilik) analizi sonucunda 1.boyut elektronikmail aktiviteleri boyutu altında aynı ifadeler yer almıştır. Elde edilen bu bulgulara göre
orijinal siber aylaklık ölçeğinde yer alan elektronik-mail aktiviteleri ile çalışma sonunda
elde edilen elektronik-mail aktiviteleri aynı özelliği göstererek birebir aynı boyutu
oluşturmuştur ancak orijinal siber aylaklık ölçeğinde 2. boyutta yer alan elektronik-mail
aktiviteleri bu araştırmada 1.boyut olarak yer almıştır.
Araştırmada elde edilen 2.boyut (Genel internet aktiviteleri) ise 5 ifade ile açıklanmıştır.
Bu ifadeler (kişisel ürünler için internet üzerinden alışveriş yaparım, genel haber sitelerini ziyaret
ederim, işle ilgili olmayan web sitelerini ziyaret ederim, eğlence ile ilgili web sitelerini ziyaret
ederim, işle ilgili olmayan bilgiler indiririm.) “Genel internet aktiviteleri” olarak
adlandırılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen son boyut ise (sporla ilgili web sitelerini
ziyaret ederim, yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret ederim.) “Diğer, kişisel internet aktiviteleri”
olarak adlandırılmıştır. Elde edilen faktör yapısının güvenilirliği incelendiğinde 10 madde
ile gerçekleştirilen güvenilirlik analizinde ölçeğin Cronbach's Alpha değerinin a= 0,828
olması ölçekte yer alan maddelerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Yapılan faktör
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analizi sonucunda elde edilen 3 boyutun güvenilirlikleri sırasıyla 1.boyut a= 0,906, 2.boyut
a= 0,777, 3.boyut a= 0,499 olarak tespit edilmiştir.
Şekil 4. Faktör Analizi Sonuçları

MADDELER

Faktör 1
(Elektronik-mail
Aktiviteleri)

Faktör 2
(Genel İnternet
Aktiviteleri)

İşle
ilgili
olmayan
,910
elektronik-posta gönderirim
İşle
ilgili
olmayan
,892
elektronik-postaları kontrol
ederim
İşle
ilgili
olmayan
,838
elektronik-posta alırım
Kişisel ürünler için internet
üzerinden alışveriş yaparım
Genel
haber
sitelerini
ziyaret ederim
İşle ilgili olmayan web
sitelerini ziyaret ederim
Eğlence ile ilgili web
sitelerini ziyaret ederim
İşle ilgili olmayan bilgiler
indiririm
Sporla ilgili web sitelerini
ziyaret ederim
Yatırımla ilgili web sitelerini
ziyaret ederim
Cronbach Alpha Değerleri
a= 0,906
Açıklanan Varyans
% 42,376
Kaiser- Mayer- Olkin Örneklem Yeterliliği: ,833
Toplam Varyansın %67,253’ünü açıklamaktadır.
Özdeğer: 4,238, 1,470, 1,1018

Faktör 3
(Diğer, Kişisel
İnternet
Aktiviteleri)

,809
,664
,584
,572
,525
,844

a= 0,777
% 14,697

,719
a= 0,499
% 10,179

Kaynak: IBM SPSS Statistics Versiyon 21.0

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, Kuşadası’nda faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde önbüro
bölümlerindeki işgörenlerden toplanan veri ile mesai saatleri içerisinde iş dışı internet
aktivitelerinde bulunup bulunmadığını tespit etmeye çalışmıştır. İşgörenlerin mesai
saatleri içerisinde iş dışı internet kullanımlarının literatürde “siber aylaklık,” “sanal
kaytarma” veya “siber kaytarma” olarak adlandırıldığı, yukarıdaki bölümlerde
açıklanmıştır. Bu çalışmanın özellikle konaklama işletmelerinde yapılmasının sebebi
hizmetin ön planda olduğu bir endüstri alanında siber aylaklık aktivitesinin bu hizmet
kalitesini ne ölçüde etkilediğini tespit edebilmektir.
Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro bölümlerinde
çalışanların siber aylaklık puanları 3,1336 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç
değerlendirildiğinde Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro
bölümlerinde çalışanların orta derecede siber aylaklık faaliyetinde bulunduğu
söylenebilir. Sıklıklarına göre siber aylaklık davranışları incelendiğinde, konaklama
işletmelerinin önbüro bölümlerinde çalışanların en az yatırımla ilgili web sitelerini ziyaret
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ettiği görülmüştür. En sık gerçekleştirilen siber aylaklık faaliyetleri incelendiğinde ise
Kuşadası’nda faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin önbüro bölümlerinde
çalışanların en sık gerçekleştirdiği siber aylaklık davranışı olarak genel haber sitelerini
ziyaret ettiği görülmüştür.
İşgörenlerin cinsiyetleri ile siber aylaklık arasındaki farklılık incelendiğinde, kadınların
konaklama işletmelerinde işle ilgili olmayan internet aktivitelerine “nadiren” olmamakla
birlikte “ara sıra” katıldığı anlaşılmaktadır. Erkeklerin ise ortalamaları incelendiğinde,
(Mean: 3,2093) işle ilgili olmayan internet aktivitelerinde ara sıra bulunduğu fakat sıklıkla
katılma olasılığının daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durumda , “H 1a : Siber aylaklık
boyutlarında, cinsiyete bağlı olarak farklılık vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Diğer
demografik özelliklere göre kurulan hipotezler (yaş, medeni hal, eğitim durumu, iş
deneyimi, çalıştığınız konaklama işletmesinde çalışma süresi, çalışılan bölümde internet
kalma (gezinme) süresi, çalışılan bölümdeki görev) desteklenmemiştir.
Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin hizmet kalitesinin artması, iş verimliliği,
üretim kayıpları vb. tüm bu durumlar işverenleri doğrudan etkileyebilmektedir. Bu
yüzden konaklama işletmelerinde hizmet veren işgörenlere yönelik uygulanan işe alım
süreçlerinde veya oryantasyon aşamalarında çalışanların mesai saatleri içerisinde işle ilgili
olmayan internet kullanımlarının yani siber aylaklık aktivitelerinin önüne geçilebilmesi
amacıyla çeşitli eğitimler veya bilgilendirmeler yapılması faydalı olacaktır.
Konaklama işletmelerinde siber aylaklık etkinliklerinin ve/veya davranışlarının kontrol
altına alınması önemli bir konudur. Siber aylaklığı kontrol eden bir turizm işletmesi için
hizmet faktörü o işletme için üstünlük niteliğindedir. Diğer yandan siber aylaklık
etkinliklerini ve/veya davranışlarını kontrol etmeyen, bünyesinde herhangi bir bilgi işlem
birimi barındırmayan işletmeler için hizmet faktörü olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmakta
ve amaçlara ulaştırıcı nitelikte olmamaktadır. Bu olumsuz olasılıkların ortadan
kaldırılması için yöneticilerin siber aylaklığa karşı önlemleri tam olarak uygulaması
gerektiği dikkate alınmalıdır. Bu araştırma, turizm işletmeleri içerisinde hizmet veren
konaklama tesislerinde siber aylaklık konusunda çok az sayıda olan çalışmaları arttırmak
üzere otel vb. konaklama tesisleri üzerine siber aylaklık konusunda çalışma yapmak
isteyenlere bir ipucu niteliğinde olabilir. Bu sayede siber aylaklık kavramının ülkemizde
yapılmış olan çalışmalara ek olarak yeni bilgiler ve bulgular ortaya konulabilir.
Çalışmanın sonuçlarına göre düşünüldüğünde, aşağıda yer alan öneriler
değerlendirilebilir.
Konaklama işletmelerinde önbüro bölümlerinde çalışanların siber aylaklık etkinlikleri
sonucunda işletmenin zarar vb. etkenlere uğrama olasılığı düşünüldüğünde daha küçük
konaklama işletmeleri de dahil olmak üzere farklı departmanlardaki iş görenlerin siber
aylaklık aktivitelerinde bulunup bulunmadığı tespit edilmelidir.
Önbüro bölümlerinde çalışanların işe giriş esnasında veya oryantasyon aşamalarında siber
aylaklık ile ilgili işletme politikalarının işgörene yazılı ve sözlü bir biçimde sunulmalıdır.
Böylece işverenler tarafından siber aylaklık/sanal kaytarmada bulunan işgörene yönelik
ileride doğabilecek iş akitlerinin feshi önlenmiş olacaktır.
KAYNAKÇA
Akca, A. (2013). Okul Yöneticilerinin İş Dışı İnternet Kullanım (Siber Aylaklık) Davranışlarının İncelenmesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Çavuşoğlu, S., Palamutçuoğlu, A., & Palamutçuoğlu B. T. (2014). Çalışanların demografik özelliklerinin sanal
kaytarma (cyberlofing) üzerindeki etkisi: üniversite çalışanları üzerinde ampirik bir araştırma, research
journal of business and management, Volume: 1 Issue: 3

172

Garrett, R. K., & Danziger, J. N. (2008). On cyberslacking: workplace status and personel internet use at work,
Cyberpsychology & Behavior, Volume 11, Number 3
Jia, H., Jia, R., & Karau, S. (2013). Cyberloafing and personality: The impact of the big five traits and
workplace situational factors, Journal of Leadership &Organizational Studies, 20(3) 358 –365
Johnson, P. R., & Indvik, j. (2003). The organizational benefits of reducing cyberslacking in the workplace,
Proceedings of the Academy of Organizational Culture, Communications and Conflict, 7 (2), 53-60
Kalaycı, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile öz düzenleme stratejileri arasındaki ilişkinin
incelenmesi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, hacettepe üniversitesi.
Kaplan, M., ve Çetinkaya, A. Ş. (2014) sanal kaytarma ve demografik özellikler açısından farklılıklar: otel
işletmelerinde bir araştırma, anatolia:turizm araştırmaları dergisi, cilt 25, sayı 1, bahar:26-34.
Lim, V. K. G. (2002). The ıt way of loafing on the job: cyberloafing, neutralizing and organizational justice,
journal of organizational behavior 23, 675 – 694.
Lim, V. K. G., & Chen, D. J. Q. (2012). Cyberloafing at the workplace: gain or drain on work?, Behaviour &
Information Technology, Vol.31, No.4, 343-353
Lim, V. K. G., & Teo, T. S. H. (2005). Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of
cyberloafing in Singapore An exploratory study, Information & Management 42, 1081 – 1093.
Mills, J. E., Hu, B., Beldona, S., & Clay, J. (2001). Cyberslacking!: A liability issue for wired workplaces, cornell
hotel and restaurant administration quarterly,42:34
Niaei, M., Peidaei, M. M., & Nasiripour, A. A. (2014). The relation between staff cyberlofing and organization
of environmental protection, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 3, No.7
Vitak, J., Crouse, J., & LaRose, R. (2011). Personal Internet use at work: Understanding cyberslacking,
Computers in Human Behavior 27, 1751 – 1759.
Zoghbi, P., Lara, M., & Mesa, A. O. (2010). Bringing cyber loafers back on the right track, Industrial
Management & Data Systems, Vol.110 No. 7

173

ŞANLIURFA’YI ZİYARET EDEN YERLİ TURİSTLERİN GÜVENLİK ALGILARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Mahmut BARAKAZI
Arş. Gör. Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu
mahmutbarakazi@harran.edu.tr
Ebru KARAPINAR
Öğr. Gör. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Bafra Turizm Meslek Yüksek Okulu
ebru.karapinar@omu.edu.tr

ÖZET
İnsan, besin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra en önemli gereksinim olarak güvenlik
ihtiyacını karşılamak istemektedir. Bu doğrultuda çevresinde meydana gelebilecek
zararları azaltmak istemektedir. Bunun yanı sıra kendini güvende hissetmediği
bölgelerden uzaklaşmaktadır. Güvenlik unsurunun göz önüne alınmadığı bir durumda
insanların turizme katılımı mümkün olmamaktadır. Bu nedenle araştırmanın yoğunlaştığı
durumların başında güvenlik algısının turizm üzerinde oluşturduğu etki gelmektedir. Bu
araştırmanın amacı, Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin güvenlik düzeylerine ait
farklı bakış açılarını ortaya koymaktır. Araştırma, 213 kişinin katılımıyla gerçekleşmekte
olup en dikkat çeken sonuçlardan birisi Şanlıurfa’yı ziyaret eden turistlerin ikamet, yaş ve
kalış süresi değişkenleri ile güvenlik algıları arasında anlamlı bir farklılığın bulunmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, güvenlik algısı, Şanlıurfa
GİRİŞ
Turizmin gerçekleşebilmesi için birçok unsurun bir araya gelmesi gerekmektedir. Bunların
başında ise turistik ürünün oluşturulması, hizmet olarak sunulması gelmektedir. Bu
aşamadan sonra alıcının yani turistin talep eğilimi göstermesi gerekmektedir.
Turizm hareketinin başlangıç noktasını oluşturan en temel unsurlardan birisi tatil
ihtiyacının doğmasıdır. Fiziksel ve psikolojik gibi ihtiyaçlar sonucu oluşan bu sebepler,
turistin talep göstermesini sağlamaktadır. İhtiyaç duyulmasının ardından da turistin alım
gücü ve talep arasındaki dengenin belirli bir noktada kesişmesiyle satın alma süreci
başlamaktadır (Srihadi vd., 2016:32). Bu süreçte ekonomik faktörlerin yanı sıra ulaşım,
konaklama, eğlence imkânları, yeme-içme faaliyetleri önemlidir. Ancak turist bu
faaliyetler başlamadan önce turistik destinasyonun güvenliği konusunda emin olmak
istemektedir. Bu yüzden bölgenin güvenlik aşaması turist için hayati önem taşımaktadır.
Seyahat edilen turistik bölgenin insanların yaşam düzeyini etkilemeyecek veya herhangi
bir olumsuzluğa sebep olmayacak kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlerin en
başında can güvenliği gelmektedir. Buna ek olarak mal güvenliği, seyahat güvenliği ve
yasal hakların güvenliği gibi pek çok kriter bulunmaktadır. Turist turizm eyleminin
başlangıç anından bitiş anına kadar geçen sürede bu kriterleri göz önünde
bulundurmaktadır (Eagle vd., 2016; Srisawad ve Ounvichit, 2016). Bu şartların
sağlanmadığı bir turizm hareketinin başarıya ulaşması zor bir ihtimali doğurmakta ve
bölgenin turizm hedeflerini tehdit etmektedir.
21. yüzyılda iletişim ve yayın organları, teknolojik gelişmeyle birlikte neredeyse herkese
ulaşabilmektedir. Bu kanallalar aracılığıyla insanlar turistik şehirler hakkında daha oraya
gitmeden fikir edinebilmektedir (Jeuring, 2016:67). Destinasyonun güzellikleri, fırsatları,
etkinlikleri ve insanların olumlu görüşleri imajın oluşturulmasında önemli bir yere
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sahiptir. Ancak medya ve iletişim olgusunun olumlu yönleri aktardığı gibi bölgenin
olumsuz durumlarını aktardığını da söylemek mümkündür. Özellikle güvelik hususunda
yaşanan olumsuz gelişmeler bölgenin turist akışında hızlı bir negatif ivme göstererek gelir
açısından büyük şoklara sebep olmaktadır. Turistik imajın korunması noktasında güvenlik
olgusun çok önemli olduğunu belirtmek gerekmektedir.
İnsan, en temel gereksinim olarak fizyolojik ihtiyaçlarını gidermek zorundadır. Bunun
ardından hayatını olağan bir şekilde sürdürebilecek güvenli alanlarda bulunmak
istemektedir. Bu noktada korku, endişe ve stres durumlarından kaçınmakta ve daha
güvenli alanları mutlak tercih etmektedir (Pyke vd., 2016:97). Seyahat etme ve tatil ihtiyacı
ise insanın en çabuk şekilde vazgeçebildiği yada ekonomik ve psikolojik sebeplerden
dolayı ertelediği lüks bir gereksinimdir. Bu sepelerden ötürü güvenlik olgusunun
oluşmadığı ortamlarda turizm olayının gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Güvenlik
olayının turizm açısından çok önemli bir noktada olduğunu açıkça söylemek
gerekmektedir.
Bu çalışmada güvenlik kavramıyla ilgili genel bir bakış açısının turizm ile ilişkilendirilmesi
ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin, bölgenin
güvenlik boyutlarıyla ilgili değerlendirmeleri ele alınmış ve bunun sonucunda ortaya
çıkan öneriler sunulmuştur.
TURİZM VE GÜVENLİK
Güvenlik, birçok farklı tanıma sahip olmakla birlikte tam olarak tanımlanması mümkün
olmayan bir anlam içermektedir. İnsanların, hayvanların, bitkilerin veya evrende yaşayan
tüm canlıların çevresel, fiziksel ve psikolojik güvenliği açısından önemli bir yer
tutmaktadır (Baldwin, 1997:6).
Güvenlik, insana ve çevredeki canlılara gelebilecek zarar ve hasarı en düşük düzeye
geriletmektir (Principles, 2000:14). En basit tanımıyla güvenliğin ifade edilmesi gerekirse
şu şekilde belirtmek mümkündür; güvensiz bir ortamın oluşmaması veya tehdit
unsurlarının bulunmamasıdır. Fiziksel, cinsel, ırksal, psikolojik vb. diğer durumların
giderilmesi sonrasında ortaya çıkan huzur ortamının oluşturduğu bütünü ifade etmektedir
(Tadjbakhsh, 2005:5). Buradan hareketle güvenliğin tüm canlılar için önem arz ettiğini
söylemek mümkündür.
Güvenlik boyutu 4 temel unsurdan meydana gelmektedir. Kişi güvenliği, toplum
güvenliği, ulus güvenliği ve ulusların güvenliğidir. Kişi güvenliği, fiziksel ve zihinsel
açıdan kendini güvende hissederek yaşam mücadelesinde herhangi bir zorlukla
karşılaşmamasını ifade etmektedir. Toplum güvenliği, belirli bir topluma ait olan
bireylerin dış çevreden gelebilecek zararları bertaraf etmesi ve kültürün oluşturduğu
geleneklere zarar gelmesinin önlenmesidir. Ulus güvenliği, ülkenin her tarafında yaşayan
birey ve grupların günlük yaşamlarını rahatlıkla sürdürmesi ve oluşabilecek suçların
önüne geçmek amacıyla gerekli kanun ve yasaların ortaya koyulmasıyla güvenliğin
sağlanmasıdır. Ulusların güvenliği ise ulus milletlerin birbirleri arasında doğabilecek
çatışma ortamının engellenmesi için sağladıkları anlaşmalar ve yerine getirmekle yükümlü
olduğu gereklilikler bütünüdür. Birleşmiş Milletler tarafından güvenlik ve insan
haklarının güvence altına alınması uluslar arası güvenliğe dair verilen en önemli
örneklerden birisidir (UN, 2016).
Dünya’da var olan her canlının ilk görevi yaşam mücadelesini korumak ve sürdürmektir.
Canlı bir tür olarak insan en somut örneklerden birisidir. İnsanlardan meydana gelen ulus
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devletler için de bu durum geçerli olmaktadır ve yaşamın devamı için güvenlik
kavramının da özünü oluşturmaktadır (Sancak, 2013:124).
İnsan güvenliği, ulus devletlerin iç dinamiklerinde kritik bir yere sahip olmasının yanı sıra
uluslar arası boyutta önem arz eden konuların başında gelmektedir (Hussein vd., 2004:8).
Bu noktada güvenlik ve turizm ilişkisinin küresel kapsamda olduğu gözlemlenmektedir.
Turizm, güvenlik konusunda en hassas sektörlerin başında gelmektedir. Gerçekleştiği
bölgenin tehdit ve zararlarına karşı ani reaksiyon gösterdiği gözlemlenmektedir
(Sasidharan vd., 2002:166). Bu nedenle turizm ve güvenlik boyutlarının birbirleriyle paralel
şekilde geliştiğini söylemek mümkündür.
GÜVENLİK ALGISI VE TURİZME ETKİSİ
Suç etkenlerinden oluşan faaliyetler, turistlerin güvenlik algılamaları üzerinde ciddi etkiye
sahiptir. Güvenlik ile turizm arasındaki ilişki yoğunlukla 20. yy. sonlarından itibaren
incelenmeye başlanmıştır. Seyahat esnasında oluşabilecek güvenlik riskleri turistlerin
bakış açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Ayrıca bu güvenlik tehditlerin devam
etme olasılığı turistik talebin aşınmasında domino etkisi oluşturmaktadır (Aksu vd.,
2013:745).
Şehir hayatının yaygınlaşması ve turistik alanlarda ki nüfus sayısının artması bir takım
güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir (Martos vd., 2016:481). Dengesiz
kentleşme, yoğun trafik ve çevresel bozulmalar büyük çapta turistik destinasyonları hasara
uğratmaktadır. Örneğin Güney Kore’nin her yıl bir önceki yıla göre suç oranlarında
%3,4’lük artış görüldüğü ve turistleri tehdit eden unsurların arttığı gözlemlenmektedir
(Moon vd., 2014:288).
Güvenlik, bölgenin genel olarak düzenini sağlamasının yanı sıra bölgeyi ziyarete gelen
turistlerin can, mal ve psikolojik durumlarını da göz önünde bulundurmaktadır (Anuar
vd., 2011). Turistik destinasyonun imajı ve kalitesi açısından bu önemli bir noktayı
oluşturmaktadır. Turistleri başına gelebilecek herhangi bir gasp, yaralama, cinsel veya
fiziksel şiddetin bölge turizminde ciddi hasara yol açması beklenmektedir. Bu gibi
durumların düzeltilmesi ve bölgenin tekrardan eski imajına kavuşması ise çok uzun
zaman almaktadır (Parvin vd., 2016; Belanche vd., 2016).
Toplumları tehdit eden birçok unsur bulunmaktadır. Bu hususların en başında gelenlerden
birisi terör olaylarıdır. Terör, insanları politik, ekonomik, sosyal ve kültürel düzeylerini
direk veya bağlantılı şekilde etkisi altına alarak oluşturduğu sonuçlarla yaşamı olumsuz
etkileyerek korku ve panik havası oluşturan tüm olaylar bütünüdür (Seçilmiş ve
Ünlüönen, 2009:70). Terör faaliyetleri sonucunda etkilenen hizmet sektörlerinin başında
kuşkusuz turizm sektörü gelmektedir. Terörün hedefinde direk olarak turistik bölgelerin
olup olmadığı önemli bir bakış açısını oluşturmaktadır. Turizm sektörü, dolaylı yollardan
etkilense de direk olarak hedef pozisyonunda olduğu kadar olumsuz etkilenmez. Bu
nedenle turistleri ve turistik tesisleri hedef alan terör olaylarının etkisiyle turizmin aşırı
şekilde etkilendiğini söylemek mümkündür.
Besin ihtiyaçlarının giderilmesi için seyahat edilen destinasyonlardaki yeme içme
işletmeleri ciddi rol oynamaktadır. Bu kuruluşların sağlaması gereken hijyen ve sanitasyon
uygulamaları bulunmaktadır. Bu önlemler alınmadığı takdirde besin öğeleri insan
hayatını tehdit etmekte ve can güvenliğini olumsuz etkilemektedir (Samapundo vd., 2016;
Kang vd., 2016).
Toplumda büyük endişelere yol açan ve diğer toplumlar üzerinde de etki yaratan
unsurlardan birisi bulaşıcı hastalıklardır. Normal yaşam akışını bozmasın yanı sıra
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psikolojik zedelenmeyi de beraberin de getiren bu durum toplumların moral ve fiziki
koşullarını tahribata uğratmaktadır (Podoshen, 2013:265). Özellikle de bu durumların
turistik bölgede yaşanması durumunda hizmet veren turistik unsurların kayıpları yüzde
yüze ulaşmaktadır. Bu nedenle önüne geçilemeyen bulaşıcı hastalıklarının turist
güvenliğine ve turizm ekonomisine vereceği tahribat karşı konulamaz bir gerçeği
oluşturmaktadır.
Doğal felaketlerin insan hayatını tehdit ettiği deprem, erozyon, tsunami, kasırga, sel ve
yangınlar gibi birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu durumlara engel olmak imkansız olsa da
önlem almanın hasar ve tahribatı azaltacağı ön görülmektedir. Turistik yapıların gelişen
sektörle birlikte hızla artması sonucu doğal felaketlere karşı da önlem alması gerektiği
düşünülmektedir. Özellikle deprem bölgesinde, yangın ihtimali olan ormanlar içerisinde
yer alan turistik yapıların turistlerin güvenliği noktasında zafiyet gösterdiği
görülmektedir. Okuba (2016), Doğal felaketlerin meydana geldiği turistik alanlarda turizm
hareketlerinin bitme noktasına geldiğini belirtmektedir. Örneğin Japonya’nın Kobe
şehrinde 1995 yılında gerçekleşen deprem ve 2011 yılında oluşan tsunami, bölgenin
turizmini çok olumsuz etkilemiştir. Bu yüzden insan hatası olmasa da doğal felaketlerin
yaşanabileceği turistik bölgelerin turist güvenliği açısından riskler ortaya koyduğunu
söylemek mümkündür.
Seyahat noktasının başlangıcından itibaren turist, yol güzergâhının güvenli olmasını
tercih eder ve ulaşımın en rahat olacağı turistik destinasyonlara gitmek istemektedir.
Konaklanılacak tesisler, yiyecek içecek işletmeleri ile turistik diğer alanlar arasındaki
mesafelerin düzgün olması, kazalara karşı önlemlerin alınması, uyarı yazılarının yer
alması ve can güvenliğini tehlikeye atacak şartların ortadan kaldırılması sağlıklı bir turizm
olayı için gerekli olmaktadır (Williams ve Balaz, 2013:214).
Farklı inançlara sahip birey ve toplulukların seyahat kararı alırken göz önünde
bulundurdukları en önemli hususlardan birisi farklı düşüncelere sahip milletlere saygının
olup olmadığına karar vermektir. Turistler başka bir ülkeye ya da bölgeye gittiklerinde
kendi kişisel fikirlerine ve davranışlarına karşı psikolojik ve fiziksel şiddetle karşılaşmak
istememektedirler. Bu nedenle seçilen destinasyonlarda ki yerel halkın turistlere karşı
sergilediği tutumlar önem arz etmektedir (Tehrani ve Chiappa, 2016; Alberti ve Giusti,
2012).
ŞANLIURFA İLİNDE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN UNSURLAR
Şanlıurfa ili, Türkiye Cumhuriyeti’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır.
Şanlıurfa ilinin il merkezi Orta Fırat Bölümü’nde bulunmaktadır. İl, kuzeydoğuda
Diyarbakır, kuzeybatıda Adıyaman, doğuda Mardin, batıda Gaziantep ili ve güneyde
Suriye devleti komşu durumundadır (Şahinalp, 2005:7).
Şanlıurfa şehri bulunduğu yer itibariyle önemli bir coğrafyanın izlerini taşımaktadır.
Tarihin en derin ve ilk hikâyelerini yaşatan Mezopotamya uygarlıklarının merkezinde yer
almaktadır. Medeniyetlere ev sahipliği yapması nedeniyle pek çok kültür zenginliğini
içinde barındırmakta ve kültürel zenginliğin motiflerini 21. yüzyıla kadar yaşatmaktadır.
Ayrıca Şanlıurfa, geniş bir turistik arz potansiyeline sahiptir. Balıklıgöl ve çevresi,
İnsanlığın ilk ibadet tapınağı Göbeklitepe, Şuayip şehri ve Germuş kilisesi bunlardan
bazılarıdır. Bunun yanı sıra turistik tesisler olarak 3 tane 5 yıldızlı olmak üzere çeşitli
kategorilerde oteller bulunmaktadır. 2015 Mayıs itibariyle 1987 yatak kapasitesi mevcut
iken 2014 yılında 806.136 kişi ziyaretçi olarak Şanlıurfa’ya gelmiştir (İnvest Şanlıurfa, 2015).
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Güvenliği tehdit eden en önemli unsur suç oranlarının artması ve buna karşın gerekli
önlemlerin alınmamasıdır. Suç, hukuken “topluma zarar verdiği ya da tehlikeli olduğu
kanun koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış, tavır ve hareket”
olarak yorumlanırken, kriminolojide “sosyal toplumun çoğunluğu tarafından tehlikeli
sayılan ihmal veya icra niteliğindeki hareketlerin toplamı olarak tanımlanmıştır (Günal ve
Şahinalp, 2009:2).
Şanlıurfa ilinde kamu düzenini bozan ve turist güvenliğini zedeleyen suç oranlara
bakıldığında Türkiye istatistik kurumun verdiği rakamlar şu şekildedir (TUİK, 2013);
ŞANLIURFA

Öldürme

Yaralama

2008
2009
2010
2011
2012

45
25
59
50
124
Ateşli
silahlar

65
56
97
90
175
Mala zarar verme

2008
2009
2010
2011
2012

54
41
50
53
103

11
43
32
44
42

Hırsızlık
ve yağma
88
64
83
81
153
İcra İflas
Kanununa
muhalefet
36
12
38
48
79

Dolandırıcılık ve
Çek Kanunları'na
muhalefet
52
45
63
44
24
Uyuşturucu veya
uyarıcı madde
imal, ticaret
27
13
40
56
166

Askeri Ceza
Kanunu'na
muhalefet
3
6
12
10
3
Diğer suçlar

98
148
146
159
167

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/ilGostergeleri/iller/SANLIURFA.pdf

ARAŞTIRMANIN SONUCU VE BULGULAR
Araştırmanın Amacı
Güvenlik turizm talebini oluşturan en önemli unsurlardandır. Bir yerin turizm adına
çekicilik kazanabilmesinin koşullarında biri de o ortamın turiste güven sağlamasıdır. Bir
bölgede güvenliğin turistler tarafından nasıl algılandığının bilinmesi güvenliği sağlama ve
turizm pazarlama stratejilerinin doğru bir şekilde uygulanılabilmesi bakımından önem arz
etmektedir. Bu araştırmanın amacı; Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin güvenlik
düzeyi algılarının demografik değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini ortaya koymaktır.
Bu araştırma, turistik mekan sahipleri ve yöneticilerine yerli turistlerin bölgenin güvenlik
imaj algısı üzerine bir fikir vererek daha doğru karar almalarını sağlayacaktır. Dolayısıyla
bu araştırma konu hakkında mevcut eksiklik ve problemleri ortaya çıkarması ve bunlara
çözüm önerileri geliştirilmesi ile konuyla ilgili farklı evrenler üzerinde yapılacak diğer
araştırmalar için de bir veri sağlaması bakımından da önemlidir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada,
konuyla ilgili literatür taraması yapılmış ve oluşturulan derleme sonucu çalışmanın teorik
çerçevesi oluşturulmuştur. Araştırmanın ikinci aşamasında ise araştırmanın amacı
doğrultusunda Seçilmiş ve Ünlüönen (2009) tarafından hazırlanan anket çalışması
uygulanarak, çalışmanın alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu anket formu 20 ifadeden
oluşmakta ve 5’li likert ölçeğine dayalı bir soru grubu ve katılımcıların demografik
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özelliklerini belirlemeye yönelik 7 ifadeden oluşan bir başka soru grubu olmak üzere 2
kısımdan oluşmaktadır.
Bu çalışmada araştırmanın evrenini Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistler
oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama tekniği ise tesadüfi örneklem
yöntemine dayalı anket çalışmasıdır. Araştırma bölgelerinde toplam 350 adet anket
dağıtılmış, 213 adet anket doldurulmuş olarak geri dönmüştür. Bu doğrultuda Şanlıurfa’ya
seyahat etme deneyimlerinde bulunan 213 yerli turiste anket uygulanmıştır.
Elde edilen veriler bilgisayara yüklendikten sonra çalışmanın amacına uygun olarak analiz
aşamasına geçilmiştir. Veri tabanının oluşturulmasında ve analiz aşamasında uygulanan
frekans dağılımı, t testi, anova ve tukey testlerinin tümü Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) paket programı aracılığıyla yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen
bulgular yoruma tabi tutulmuştur.
Araştırmanın Çevresi
Turistlerin Şanlıurfa’yı güvenlik açısından algılamalarının tespitine yönelik araştırma ve
çalışmalar Şanlıurfa’nın turistik açıdan yoğun olduğu Balıklıgöl ve çevresi, Göbeklitepe
Ören Yeri ve Urfa Müzesi ve çevresi bölgelerinde sürdürülmüştür
Verilerin Analizi
Tablo. 1 Ankete Katılanlara Ait Genel Özellikler
Cinsiyet
Frekans Yüzde Kalış Süresi
Frekans
Erkek
116
54,5
0-3 gün
111
Kadın
97
45,5
4-7 gün
75
Toplam
213
100
8-11 gün
24
Eğitim
Frekans Yüzde 12 ve üzeri
3
İlköğretim
19
8,9
Toplam
213
Ortaöğretim
67
31,5
Ulaşım
Frekans
Önlisans
58
27,2
Otomobil
82
Lisans
69
32,4
Uçak
61
Toplam
213
100,0
Otobüs
70
İkamet
Frekans Yüzde Toplam
213
Güney Doğu A. 37
17,4
Ziyaret Sıklığı Frekans
İç Anadolu
39
18,3
1 kez
37
Doğu Anadolu 38
17,8
2 kez
39
Ege
27
12,7
3 kez
38
Akdeniz
32
15,0
4 kez
27
Marmara
23
10,8
5 ve üzeri
32
Karadeniz
17
8,0
Toplam
213
Toplam
213
100,0
Yaş
Frekans Toplam
18-29
45
21,1
30-41
104
48,8
42-53
48
22,5
54 ve üzeri
16
7,5
Toplam
213
100,0

Yüzde
52,1
35,2
11,3
1,4
100,0
Yüzde
38,5
28,6
32,9
100,0
Yüzde
17,4
18,3
17,8
12,7
15,0
100,0

Tablo 1 incelendiğinde ankete katılanların büyük bir bölümünün lisans ve ortaöğretim
mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin
eğitim seviyelerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Cinsiyete göre büyük çoğunluğu %
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54,5 ile erkek turistler oluşturmaktadır. Yerli turistlerin ikamet ettikleri bölgelere
bakıldığında ise ankete katılanların içinde en büyük pay % 18,3 ile İç Anadolu’ya aittir.
Turistlerin yaşlarına yönelik istatistikler incelenirse Şanlıurfa’ya gelen yerli turistler içinde
30-41 yaş grubunda yer alan turistlerin başı çektiği görülmektedir. Ankete katılan
turistlerin ulaşım vasıtası olarak en çok tercih ettikleri araç %38,5 ile otomobil olurken,
Şanlıurfa’da da kalış süreleri bakımından ilk sırayı % 52,1 ile 0-3 gün arası cevabı
almaktadır.
Tablo. 2 Ziyaretçilerin Cinsiyet değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine
İlişkin T Testi Karşılaştırmasını Gösteren Dağılım
Erkek
Kadın

N
116
97

Ortalama
4,079
4,141

Std. Sapma
0,589
0,543

T

p

-0,748

0,434

Tablo 2’de görüldüğü gibi cinsiyet değişkenine göre Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli
turistlerin güvenlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (T değeri= 0,748, p=0,434>0,05). Fakat erkek ziyaretçilerin güvenlik düzeyine ilişkin ortalama değeri
(X=4,079) iken kadın ziyaretçilerin güvenlik düzeyine ilişkin ortalama değeri (X=4,141)’dir.
Bu durum kadın ziyaretçilerin güvenliğe ilişkin algı düzeylerinin erkek
ziyaretçilerinkinden yüksek olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Tablo. 3 Ziyaretçilerin Eğitim Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin One
Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
İlköğretim
Orta öğretim
Önlisans
Lisans

Varyans Kaynağı

KT

Sd

KO

Gruplar arası

1,395

3

0,465

Grup içi

67,211

209

0,310

f

p

1,446

0,230

Tablo 3’de görüldüğü gibi; eğitim durumuna göre Şanlıurfa’ya gelen yerli turistlerin
güvenlik düzeyine ilişkin one-way anova testi karşılaştırmasını gösteren dağılım
incelendiğinde; eğitim değişkeni ile güvenlik düzeyi arasında anlamlı fark bulunamamıştır
(f değeri= 1,446, p=0,230> 0,05).
Tablo. 4 Ziyaretçilerin İkamet Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin OneWay Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Varyans
KT
Sd
KO
f
p
Kaynağı
Güney Doğu Anadolu
Gruplar
4,735
6
0,789
İç Anadolu
arası
Doğu Anadolu
2,546
0,021
Ege
Grup içi
63,871
206
0,310
Marmara
Karadeniz

Tablo 4’de görüldüğü gibi; Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin güvenlik düzeyine
ilişkin one-way anova testi karşılaştırmasını gösteren dağılım incelendiğinde; ikamet
değişkeni ile güvenlik düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (f değeri=2,546,
p=0,021<0,05).
Tablo. 5 Ziyaretçilerin Eğitim Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin Tukey
Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
İkamet Değişkeni
Ortalamalar Farkı
P
Karadeniz
Güney Doğu Anadolu
0,17083
0,942
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Marmara

Güneydoğu
Anadolu

Doğu Anadolu

İç Anadolu

Akdeniz

Ege

İç Anadolu
Doğu Anadolu
Ege
Akdeniz
Marmara
Güney Doğu Anadolu
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Akdeniz
İç Anadolu
Doğu Anadolu
Ege
Karadeniz
Marmara
Güney Doğu Anadolu
İç Anadolu
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Güney Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Marmara
Ege
Akdeniz
Karadeniz
Güney Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Marmara
Ege
İç Anadolu
Karadeniz
Güney Doğu Anadolu
Doğu Anadolu
Marmara
Akdeniz
İç Anadolu
Karadeniz

0,9276
0,34853
0,18464
0,14210
0,18440
0,01357
0,09164
0,16413
0,00024
0,32649
0,18440
0,31292
0,07807
0,17770
0,01381
0,17083
0,01357
0,1777
0,25577
0,16413
0,16389
0,49063*
0,34853
0,07807
0,25577
0,09164
0,09188
0,23486
0,09276
0,31292
0,49063*
0,32649
0,32624
0,23486
0,1421
0,01381
0,016389
0,00024
0,32624
0,09188
0,18464

0,997
0,330
0,936
0,979
0,945
1,000
0,996
0,923
1,000
0,331
0,945
0,236
0,996
0,811
1,000
0,942
1,000
0,927
0,669
0,974
0,967
0,006*
0,597
0,996
0,408
0,996
0,995
0,571
0,997
0,236
0,006*
0,331
0,276
0,571
0,979
0,236
0,905
1,000
0,276
0,995
0,936

Tablo 5’te görüldüğü gibi; Akdeniz ve Doğu bölgelerinde ikamet eden yerli turistlerin
ikamet değişkenine göre güvenlik düzeyi Tukey testi sonucunda; Doğu bölgesinde ikamet
eden yerli turistlerin Akdeniz bölgesinde ikamet eden turistlere göre güvenlik düzeyleri
algısı yüksek çıkmıştır
Tablo. 6 Ziyaretçilerin Yaş Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin One-Way
Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım

181

18-29
30-41
42-53
54 ve üzeri

Varyans
Kaynağı

KT

Sd

KO

Gruplar arası

6,501

3

2,167

Grup içi

62,105

209

0,297

f

p

7,293

0,000

Tablo 6’da görüldüğü gibi; yaş değişkenine göre Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin
güvenlik düzeyine ilişkin one-way anova testi karşılaştırmasını gösteren dağılım
incelendiğinde; ziyaretçilerin yaşları ile güvenlik düzeyi algıları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (f değeri=7,293, p=0,000<0,05).
Tablo 7. Ziyaretçilerin Yaş Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin Tukey
Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Yaş Değişkeni
Ortalamalar Farkı
p
30- 41 yaş
0,15330
0,395
0,001*
18-29 yaş
42-53 yaş
0,44104*
0,006*
54 ve üzeri
0,52854*
18-29 yaş
0,15330
0,395
30-41 yaş
42-53 yaş
0,28774
0,065
54 ve üzeri
0,37524
0,054
0,001*
18-29 yaş
0,44104*
42-53 yaş
30- 41 yaş
0,28774
0,065
54 ve üzeri
0,0875
0,945
0,006*
18-29 yaş
0,52854*
54 ve üzeri
30-41 yaş
0,37524
0,054
42-53 yaş
0,0875
0,945

Tablo 7’de görüldüğü gibi; yaş değişkenine göre Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin
güvenlik düzeyleri tukey testi karşılaştırmasını gösteren dağılım incelendiğinde 18-29 yaş
aralığında yer alan turistlerin 42-53 yaş ve 54 ve üzeri yaş aralığında yer alan turistlere göre
güvenlik düzeyi algıları daha yüksek çıkmıştır.
Tablo. 8 Ziyaretçilerin Kalış Süresi Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin
One-Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Varyans
KT
Sd
KO
f
p
Kaynağı
0-3 gün
Gruplar arası
4,005
3
1,335
4-7 gün
4,319
0,006
8-11 gün
Grup içi
64,601
209
0,309
12 ve üzeri

Tablo 8’de görüldüğü gibi; Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin kalış süresi
değişkenine göre güvenlik düzeyine ilişkin one-way anova testi karşılaştırılmasını
gösteren dağılım incelendiğinde; turistlerin kalış süreleri ile güvenlik düzeyi algılamaları
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (f değeri=4,319, p=0,006 < 0,05).
Tablo 9. Ziyaretçilerin Kalış Süresi Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin
Tukey Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Kalış Süresi Değişkeni
Ortalamalar Farkı
p
0-3 gün
4-7 gün
0,06443
0,866
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8-11 gün
12 ve üzeri
0-3 gün
8-11 gün
12 ve üzeri
0-3 gün
4-7 gün
12 ve üzeri
0-3 gün
4-7 gün
8-11 gün

4-7 gün

8-11 gün

12 ve üzeri

0,36340*
0,46757
0,06443
0,42783*
0,53200
0,36340*
0,42783*
0,10417
0,46757
0,53200
0,10417

0,021*
0,478
0,866
0,007*
0,367
0,021*
0,007
0,99
0,478
0,367
0,99

Tablo 9’da görüldüğü gibi; Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin kalış süresi
değişkenine göre güvenlik düzeyi Tukey testi sonucunda, kalış süresi “8-11 gün” olan
turistlerin, kalış süresi “0-3 gün” ve “4-7 gün” olan turistlere göre güvenlik düzeyi
algılamaları daha yüksek çıkmıştır.
Tablo 10. Ziyaretçilerin Ulaşım Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin OneWay Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım

Otomobil
Uçak
Otobüs

Varyans
Kaynağı

KT

Sd

KO

Gruplar arası

2,491

3

0,830

Grup içi

66,115

209

0,316

f

p

4,319

0,052

Tablo 10’da görüldüğü gibi; Şanlıurfa’yı ziyaret eden turistlerin ulaşım değişkenine göre
güvenlik düzeyi algılamalarına ilişkin one-way anova testi karşılaştırmasını gösteren
dağılım incelendiğinde; turistlerin ulaşım değişkeni ile güvenlik düzeyi algıları arasında
anlamlı farklılık bulunmamaktadır (f değeri=4,319, p=0,052<0,05).
Tablo 11. Ziyaretçilerin Eğitim Değişkenine Göre Şanlıurfa’nın Güvenlik Düzeyine İlişkin OneWay Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Varyans
KT
Sd
KO
f
p
Kaynağı
1 kez
Gruplar arası
11,866
4
2,967
2 kez
3 kez
10,875
0,620
4 kez
Grup içi
56,740
208
0,273
5 ve üzeri

Tablo 11’de görüldüğü gibi; yerli turistlerin Şanlıurfa’yı kaç kez ziyaret ettikleri
değişkenine göre güvenlik düzeyi algılamalarına ilişkin one-way anova testi
karşılaştırılmasını gösteren dağılım incelendiğinde; ziyaretçilerin bölgeyi kaç kez ziyaret
ettiklerine ilişkin güvenlik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (f
değeri=10,875, p=0,620>0,05).
SONUÇ
İnsanlar, turizm faaliyetlerine katıldıkları andan itibaren yeni deneyimler yaşamak, temel
ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda kendilerini güvende hissetmek ister. Emniyet ve
güvenlik, seyahat ve turizm için her zaman vazgeçilmez bir durum olmuştur (Kôvári ve
Zimányi, 2011:59) . Güvenlik ve turizm, ülkelerin turizm faaliyetlerini hedef alan olayların
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yarattığı ulusal ve uluslararası boyuttaki zararlar düşünüldüğünde üzerinde titizlikle
durulması gereken bir konudur. Ülke ekonomileri için büyük öneme sahip olan turizm
endüstrisi bunalımlara, terör ve şiddet olaylarına karşı aşırı duyarlıdır. Özellikle son 30
yılda dünya çapında terör olaylarındaki artış turistik destinasyonlardaki güven ortamını
zedelemektedir (Küçükaltan ve Köse, 2015, s.41).
Bugünlerde emniyet ve güvenlik meseleleri turizm sektöründe değişimlere yol açan
güçlerden biri haline gelmiştir. Ülkemizde yaşanan talihsiz terör olayları turizm imajımızı
olumsuz etkilemektedir. Turistlerin güvenli bir destinasyon olarak düşündüğü turistik
yerler, yaşanılan kötü olaylar sonucu medya gibi birçok faktör aracılığıyla
lekelenmektedir. Bu durum turistlerin güven algısını zedelemektedir. Turistler gittikleri
turistik destinasyonlarda kendilerini güvende hissedemezlerse o yer hakkında olumsuz
tutumlar edinecektir. Bu durum, bölge turizminde sapmalar meydana getirmektedir.
Turizm talebi savaş, politik istikrarsızlık, şiddet ve terörizm gibi konulara karşı duyarlıdır.
Turizm talebinin korunması ve sürdürülebilmesi için destinasyonun güvenilir olarak
algılanmasının sağlanması gerekmektedir (Yılmaz ve Yılmaz, 2004, 76). Çünkü turistler
gittikleri bölgelerde kendilerini yabancı olarak hissetmelerinden dolayı çevreden herhangi
bir zarar gelebileceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, turistler bulunduğu ve dolaştığı
ortamları tehlikeli olarak algılamaktadırlar.
Araştırmamızda Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin turizm ve güvenlik arasındaki
algı ilişkisi incelenmektedir. Bu amaçla yerli turistlerin gözüyle, Şanlıurfa’nın birtakım
demografik değişkenlere göre güvenlik boyutuyla nasıl algılandığını tespit edilmektedir.
Çalışmada; cinsiyet, eğitim, ziyaret sıklığı değişkenleri ile güvenlik algısı arasında anlamlı
bir farklılık bulunmazken; ikamet, yaş, kalış süresi gibi değişkenlere göre Şanlıurfa’yı
ziyaret eden yerli turistlerin güvenlik düzeyi algılarının farklılaştığı tespit edilmiştir.
Bölgeye gelen turistlerin ikamet değişkenine göre “Doğu Bölgesi”nde ikamet edenlerin
“Akdeniz Bölgesi”nde ikamet edenlere göre güvenlik düzeyi algısı daha yüksektir. Bu
durum, farklı bölgelerde yaşayan insanların güvenlik ve risk algılarının birbirinden farklı
olabilmesinden kaynaklanabilmektedir. Çalışmamızda yaş değişkenine göre, “18-29 yaş”
grubunda yer alan turistlerin güvenlik düzeyi algıları “42-53 yaş” ve “54 ve üzeri yaş”
grubuna göre daha yüksektir. Bunun aksine, George (2003)’e göre yaş grupları güvenlik
algısı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yaşça büyük olan turistler genç turistlere göre
yüksek düzeyde güvenlik algı düzeyine sahiptir. Gibson ve Yinannakis (2002)’e göre yaş
ilerledikçe seyahatle ilgili risk algısı azalmaktadır. Sönmez and Graefe (1998a) ise
çalışmasında yaş değişkeninin bireylerin risk algısını etkilemediği sonucuna ulaşmıştır.
Kalış süresi değişkenine göre, bölgeyi “8-11 gün” arası ziyaret eden turistlerin güvenlik
düzeyi algıları “0-3 gün” ve “4-7 gün” ziyaret eden turistlere göre daha yüksektir. Bölgede
kalış süresi arttıkça güven algısında da artış olduğu gözlemlenmiştir.
Bu sonuçlara ulaşıldıktan sonra turistik destinasyonlarda meydana gelen terör, şiddet gibi
eylemlerin etkisini en aza indirgemek ve bu gibi yıkıcı etkileri hızlı bir şekilde iyileştirerek
güven ortamı sağlamak amacıyla turizm endüstrisine bazı önerilerde bulunulmaktadır
(Akt.Küçükaltan ve Köse, 2015, s.50-51):
•
Tüm turizm çalışanları güvenlik ve acil durum operasyonlarıyla ilgili
eğitilmelidir. Buradaki amaç her turizm personelinin güvenlik personeli haline
dönüştürülmesi olmasıdır.
•
Turistler terör eylemleri, koruma ve güvenlikle ilgili eğitilmelidir.
•
Ticari turizm örgütleri bölgesel veya ulusal bazda güvenlik komisyonlarıyla
işbirliği içinde olmalıdır.
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Turizm destinasyonlarında muhtemel kriz planları geliştirilmelidir.
Terör eyleminin gerçekleştiği bölgeye yönelik iç turizmi geliştirmek için hedef
pazarlar oluşturulmalıdır.
Yapılan bu çalışma Şanlıurfa’nın güvenlik ve turizm ilişkisini ortaya koyma adına yapılan
bir ön çalışma olarak değerlendirilebilir ve daha sonraki çalışmalar için farklı ulusal ve
uluslararası destinasyonlara yönelik nicel-nitel analizler ile geliştirilebilir. Son olarak
araştırma bulguları bir bütün olarak değerlendirildiğinde Şanlıurfa’nın turistler için
güvenli bir kent olduğu söylenebilir.
•
•
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MUĞLA İLİ'NDE TURİZM-DOĞAL ÇEVRE-İNSAN İLİŞKİLERİ VE GÖKOVA
KÖRFEZİ ALAN ARAŞTIRMASI
Mehmet GÜRDAL
Yrd. Doç. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi
ÖZET
Doğal çevre; insan ve tüm canlı organizmanın varlık, yaşama ve gelişme kaynağıdır.
İnsan ve insanın meydana getirdiği turizm olayı da, doğaya bağımlıdır ve doğaya
muhtaçtır. Çünkü; hava, iklim, su, toprak, flora, fauna, termal kaynaklar, jeolojik yapı,
denizler, göller, nehirler ve ırmaklar gibi doğal ve fiziksel çevre değerleri turizmin esas
hammaddeleri ve çekim öğeleridir. Zira, turizmin en önemli kaynak kullanım alanı
doğadır.
Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin Riviera'sı özelliği arzeden ve Antik Çağ'ın en seçkin yerleşim
alanı olan Muğla ve Gökova (Kerme) Körfezi; ulusal ve uluslararası turizm hareketlerine
çok elverişli coğrafi konumu, Antik Çağ uygarlıklarına sahne olmuş tarihi ve kültürel
kalıtımı, çok işlevli turizm varlıkları ve uluslararası turizm pazarındaki olumlu imajı ile
Türk turizminde önem ve önceliği olan bir turizm merkezidir .
Bu nedenlerle, bölgedeki eko-sistem içerisinde; “Turizm-Doğal Çevre-İnsan” olgusunun
biri diğerine zarar vermeyecek şekilde, karşılıklı yararı (symbiotic) esas alan ilişkiler
içerisinde olmaları gerekmektedir .
Anahtar Kelimeler : Turizm-doğal çevre-insan, Gökova ( Kerme) Körfezi, sürdürülebilir
turizm, koruma–kullanma dengesi, symbiotic ilişki .
SUNUŞ VE KONUNUN ÖNEMİ
Günümüzde ulusal ve uluslararası alanda “Turizm-Çevre-İnsan” olgusu; hem ekonomik
faaliyetlerin, hem de turistik hareketlerin yaratılmasında ve geliştirilmesinde etken olan
ve birbirine son derece bağımlı üç temel faktör olarak kabul edilmektedir.
Eko-sistem içerisinde bu etkileşim ve bağımlılık analiz edildiğinde, “Turizm-Doğal
Çevre-İnsan” öğelerinin birbirlerine zarar vermeyecek şekilde ve karşılıklı yarar esasına
dayanan faaliyetler içerisinde olmaları gerektiği sonucuna varılır .
Konuyu Ege ve Akdeniz'in birbiriyle kavuştuğu eşsiz coğrafyada, Türkiye'nin Riviera'sı
konumundaki en çok turist çeken Muğla İli ve yat turizminin (Mavi Yolculuk-Blue Voyage)
dünyaca tanınan güzergahı “Gökova Körfezi” araştırma konusu yapıldığında;
günümüzün dominant insanının etkisiyle doğa ve çevre değerlerinin yoğun yapılaşma
nedeniyle fiziksel kapasitelerinin üzerinde aşırı kullanıldığı, evsel ve endüstriyel atıklarla
kirletildiği ve yeterince otantik özelliklerinin korunamadığı görülür.
Aslında Muğla İli genel olarak;
•
•
•
•
•

Deniz kıyı uzunluğu 1479,68 km., (Gökova Özel Çevre Koruma, 1988) olan,
Türkiye'nin deniz kıyısı uzunluğunun yaklaşık 1/8'ine sahip bulunan,
102 antik yerleşim alanı ve 17 ören yerine sahip olan,
Yüzölçümünün yaklaşık % 67'si ormanlarla kaplı olan,
2014 yılı itibariyle 15 bin 282 ton bal üretimi ile Türkiye'de ilk sırayı alan, (TZOB,
2015)
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•
•
•

29.796'sı beş yıldızlı, 18.258'i tatil köyü olmak üzere genel toplamda 103.324 adet
işetme belgeli yatak kapasitesine sahip olan,
Aralık 2015 yılı itibariyle toplam 725 acentası bulunan,
2014 yılında toplam 3.302.688, 2015 yılında ise 3.081.467 kişiden oluşan yabancı
turistin (İl Kültür Turizm Md., 2016, 1) ziyaret ettiği çok fonksiyonlu turizm
coğrafyasına sahiptir.

Bütün bunların yanı sıra Muğla, bölgenin en bakir ve en çekici turizm coğrafyası olarak
değerlendirdiğimiz ve araştırma konusu yaptığımız doğa ananın mucizesi olan Gökova
(Kerme) Körfezi'ne sahip bulunmaktadır.
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GÖKOVA (KERME) KÖRFEZİ'NİN YAPISAL ÖZELLİKLER
Halikarnassos'lu (Bodrum) ünlü tarihçi, yazar ve gezgin Herodotos'un (M.Ö. 484-425)
ifadesiyle Gökova (Kerme) Körfezi, dünyanın en güzel doğasına, en güzel gökyüzüne ve
denizine sahip bir yeryüzü cennetidir. (Gürdal, 2014:297)
Batıdan doğuya uzanan büyük bir çöküntü sonucu oluşan Gökova (Kerme) Körfezi'nin
doğu-batı uzunluğu 100 km., batıda kuzey-güney genişliği 30 km., doğuda Gökova
kesiminde 2.5 ile 3 km. arasında değişmektedir. Gökova (Kerme) Körfezi'nin coğrafi
konumu “Şekil 1”de detaylı olarak görülebilir .
Gökova (Kerme) Körfezi'nin kuzeyindeki Gökova Bölgesi'nde ve güneyindeki Datça
Bölgesi'nde toplam 66726.5 ha. orman alanı bulunmaktadır .
Körfezin Gökova sahilinde ise, sazlık ve bataklıklardan oluşan sulak alanlar (azmak) ve
deniz suyu ile birleşen tatlı su kaynakları yer almaktadır . Bu sulak
alanlar;
balıklar,göçmen kuşlar ve sürüngenler için başlıca yaşama, üreme ve gelişme kaynağı
konumundadır.
GÖKOVA (KERME) KÖFEZİ'NİN TURİZM VE EKOLOJİ AÇISINDAN BÖLGEDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ
Gökova (Kerme) Körfezi; güneyde Akdeniz, kuzeyde Ege Denizi'nin geçiş noktasında,
deniz alanı yaklaşık 300 km2 yüzölçümü olan, denizle bütünleşen çevresinde; kuzeyindeki
Gökova Bölgesi'nde 13717 ha., güneyindeki Datça Bölgesi'nde ise 53009.5 ha. olmak üzere
toplam 66726.5 ha. orman varlığı bulunan eşsiz peyzaj güzelliklerine ve rekreasyon
alanlarına sahip bir doğa harikasıdır.
Aynı zamanda Gökova (Kerme) Körfezi'nin coğrafi konumu ve topoğrafik yapısı; denizin
“iyot etkisi” ile çam ormanlarının “reçine salgısı” sonucu doğal bir klimatizm oluşumuna
katkı sağlamakta ve bu etkileşim nefes darlığı, bronşit ve astım hastalıklarında olumlu etki
yapmaktadır.
Ege ve Akdeniz kıyılarının deniz ticaretindeki etkinliği ve bereketi, antik çağlardan beri
bölgeyi çekici kılmış, böylece Gökova (Kerme) Körfezi ve çevresi; başta Karia, Rodos, Mısır,
İonia, Dor, Makedon, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı toplumlarının yaşam alanı haline
gelmiştir.
Körfezin kuzeyindeki Halikarnassos'dan (Bodrum), güneydeki Knidos'a (Datça) kadar
olan kıyı bandı üzerinde; Karaada, Kargı, Orak Adası, Çökertme, Ören (Ceramos), Akbük,
Gökova (Akyaka), Gelibolu, Sedir Adası (Kleopatra Adası), Söğüt Koyu, Malbükü, İngiliz
Limanı, Ballısı, Lögöz, Yedi Adalar, Balıkaşıran, Mersincik gibi yat turizmi (Mavi
Yolculuk-Blue Voyage) açısından son derece önemli ve etkileyici turizm ve rekreasyon
alanlarının bulunması, geçmişte olduğu gibi günümüzde de Gökova (Kerme) Körfezi'ni
değerli kılmaktadır .
Uluslararası turizm pazarında haklı bir yeri olan Mavi Yolculuk-Blue Voyage; yatlarla
Nisan-Ekim ayları arasında, 8-12 kişilik gruplar halinde 7 günlük ya da 15
Günlük geziler şeklinde “Bodrum-Knidos (Datça)” arasında yat acentaları tarafından
organize edilmektedir. Gezi süresince turistlere körfez çevresinde yer alan antik
kentleri incelemek, trekking (doğa yürüyüşü) yapmak, koy ve plajlarda yüzmek, su kayağı
yapmak, dalmak (skuba), balık tutmak ve Türk geceleri düzenleyerek animasyon
hizmetleri sunmak gibi çeşitli aktivite olanakları sunulmaktadır. (Gürdal , 2015:21-22)
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239 koy ve adaları ile birlikte 272 km.'lik bölümü özel koruma, tamamı ise 500 km.
uzunluğunda kıyı bandı olan (Gökova Özel Çevre Koruma, 1988) yeryüzü cenneti Gökova
(Kerme) Körfezi'nde gerçekleştirilen ve doğanın deniz ile muhteşem beraberliğine sahne
olan “Bodrum-Knidos” arasındaki “Mavi Yolculuk-Blue Voyage” organizasyonunu ve
doğal-kültürel turist çekim alanlarını “Şekil 2”de ayrıntılı olarak görmek mümkündür .
Gökova (Kerme) Körfezi'nin efsanelere konu olan en önemli antik yerleşimi, halk arasında
Kleopatra Adası olarak tanınan Sedir Adası'ndaki Antik Cedreae Kenti ve ünlü Kleopatra
Plajı'dır.
Cedreae (Kedreai), Sedir Adası üzerinde kurulmuş bir Karia kentidir. Sonraki yıllarda
Rodos'a bağlanmış ve Rodos'un Gökova (Kerme) Körfezi'ndeki en önemli stratejik
yerleşimlerinden biri olmuştur. Kentin çevresinde kule ve sur kalıntıları, orta kesiminde
Dor düzeninde inşa edilmiş Apollon Tapınağı ve Christian Bazilikası’nın temelleri
bulunmaktadır .
Kentin günümüze kadar en iyi korunmuş mimari yapısı ise, adanın kuzeyindeki bir tepe
üzerinde, yönü körfeze bakan manzarasıyla tiyatrodur. Adanın batı kesiminde kent
agorası, küçük adada ise kentin nekropol yapı kalıntıları yer almaktadır .
Sedir Adası'nda yapılan arkeolojik bulgulara ve yazıtlara göre, Cedreae Antik Kenti'nde
her yıl Apollon onuruna atletizm yarışları ve festivaller düzenlendiği ifade edilmektedir .
Antik Cedreae Kenti, adanın kuzeybatı yönündeki küçük koyda yer alan ünlü Kleopatra
Plajı ile tanınmaktadır. Bir efsaneye göre; Mısır Kraliçesi VII. Kleopatra'nın (M.Ö. 69-30),
Romalı General Marcus Antonius (M.Ö. 83-30) ile birlikte bu koyda denize girdikleri ve
buranın iri taneli, vücuda yapışmayan kumunun, Marcus tarafından teknelerle Mısır'dan
getirildiği ifade edilmektedir .
Gökova (Kerme) Körfezi'nin diğer önemli yerleşimi ise Antik Ceramos (Ören) kentidir.
Körfezin kuzey sahilinde bugünkü Ören Beldesi'nde yer alan Ceramos, Yunanca'da
“Seramik” ya da “Kiremit” anlamına gelmektedir.
Yöredeki araştırmalara göre, M.Ö. V. yüzyılda kurulduğu belirlenen Ceramos, Antik
Çağ'da seramik sanatının ilk örneklerinin yapıldığı kent olarak bilinmektedir .
Antik Ceramos Kenti kalıntıları arasında, özellikle Meşekayası Dağı çevresinde kent
surları, Roma dönemine ait anıtsal çeşme Nymphaion, tapınak, küçük kilise şapel, su
kemerleri, hamam binası, kaya mezarları ve en önemlisi bugün dahi otantik özelliğini
koruyan Çamaltı Limanı yerleşkeleri bulunmaktadır .
Çok işlevli doğal çevre değerlerine ve kültür varlıklarına sahip olmasına rağmen, Gökova
(Kerme) Körfezi'nde ve deniz kıyısında kurulan Kemerköy Termik Santrali’nin yer seçimi
ve işletmeye açılması; kara ve su ekosistemleri açısından olumsuz etkiler yaratmaktadır .
Santralin kuzeybatı rüzgarlarının hakim olduğu bir vadide ve deniz kenarında kurulmuş
olması; kükürt dioksit (SO2) gazlarının ve sülfürik asitli (H2SO4) yağmurların aynı hava
koridoru yoluyla Gökova-Akyaka, Marmaris, Datça, Köyceğiz ve Fethiye gibi Türk
turizminde önemli ve önceliği olan merkezlerin;
•
•
•
•

Yöreye özgü ünlü “Buhur” ve kızılçam orman varlıklarını,
Yörede değişik türde çeşitlilik arzeden flora örtüsünü,
İç ve dış piyasalarda Marmaris Çam Balı (Pine Honey) imajıyla pazarlanan,
aslında Gökova (Kerme) Körfezi ve çevresinde üretim yapan arıcılık işletmelerini,
Körfez çevresinde narenciye üretimi yapan halkın verimli tarım arazilerini ve
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•
•

ürün verimliliğini,
Özellikle Azmak ve çevresinde “Ornitoloji Turizmi” açısından önem arz eden 89
kuş ve 23 sürüngen türünün üreme ve yaşam alanlarını,
Nihayet bölgenin tarihsel ve kültürel dokusuna zarar verir hale gelmiştir .

Gökova (Kerme) Körfezi, Ege ve Akdeniz'deki değişik türdeki balık popülasyonunun en
elverişli yumurtlama ve üreme alanıdır . Diğer bir anlatımda, balıklar için adeta bir
akvaryum özelliğine sahiptir. Bu konuda ünlü Fransız deniz bilimci kaptan Jacques-Yves
Cousteau “Dünyada en fazla balık çeşitliliğine sahip körfezlerden biri de Gökova (Kerme)
Körfezi'dir .” demekle bu görüşü doğrulamıştır.
Ancak, su soğutma sistemiyle faaliyet gösteren termik santralin, denizden saatte ortalama
100 ton su çekip, soğutma suyu olarak kullandıktan sonra, onu mevcut sıcaklığından 5-10
C daha fazla ısıtılmış olarak tekrar denize pompalanması sonucu;
•
•
•
•
•

Körfezdeki balık türlerinin azalması,
Deniz dibindeki mevcut sünger yataklarının zarar görmesi,
Denizdeki doğal ve biyolojik dengenin bozulması,
Piyasada ekonomik değerleri olan ıstakoz, karides, ve ahtapot gibi deniz
ürünlerinin tamamen yok olması,
Ülkemizin uluslararası dinamik turizm pazarlamasında haklı gururu olan “Yat
Turizmi-Mavi Yolculuk) organizasyonlarının çekiciliğini ve işlevini yitirmesi söz
konusu olacaktır.

Çok iyi bilinmelidir ki; tüm ekonomik ve turistik faaliyetlerin en önemli kaynak kullanım
alanı doğadır. Yatırım kararları alınırken “Fayda-Maliyet Analizi” yapılmalı ve bu konuda
planlayıcılar kadar turizmologların (turizmcilerin) ve yörede yaşayan yerel halkın
görüşleri alanmalı; yatırımların doğal, sosyal ve ekolojik dengeyi bozmamasına özen
gösterilmelidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Muğla İli'nin ekonomik ve turistik açıdan gelişmesinde bugün olduğu gibi yakın gelecekte
de Gökova (Kerme) Körfezi'nin doğal ve fiziksel çevre değerlerinin etkileyici ve turistik
talep yaratıcı bir rolü olacağını söyleyebiliriz.
Yörede sürdürülebilir turizm ve gelişme (sustainable tourism and development)
olgusunun etkili ve sürekli bir şekilde gerçekleşebilmesi; ancak “turizm-doğal çevre-insan”
öğelerinin birbirine zarar vermeyecek bir anlayış ve bütünlük içinde olmalarını zorunlu
kılmaktadır.
Zira uluslararası paket turlara (inclusive tours) katılmak isteyen potansiyel turistler;
•
•
•
•
•
•

Doğal ve fiziksel çevre değerleri aşırı zorlanan ve çekiciliğini kaybeden,
Deniz, göl ve nehir kıyıları termik ve nükleer santraller, petrokimya tesisleri,
çimento, lastik, deri, kağıt sanayi fabrikaları ve ikinci konut yapıları ile betonlaşan,
Evsel (çöp) ve endüstriyel atıkları depolanamayan ve yok edilemeyen,
Kanalizasyon ve altyapıları yeterli olmayan,
Denizleri, gölleri ve kumsallarında “Mavi Bayrak” bulunmayan,
Doğal çevre ve araziden yararlanma şekli sürekli olarak bitki örtüsü (flora), yaban
hayatı (fauna) ve rekreasyon alanları aleyhine değişen ve tahrip edilen ülke, bölge
ve yörelere gitmek istememektedirler.

Bu olumsuz gelişmeler, kısa ve orta vadede; makro düzeyde Türkiye, mikro düzeyde ise
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Muğla ve Gökova (Kerme) Körfezi turizmi için ciddi bir uyarı olarak değerlendirilmelidir .
Günümüzde uluslararası turizm piyasasında tur operatörlerinin; doğayı, çevre değerlerini,
tarihi ve kültürel mirası koruyan, kendilerine özgü geleneklerini sürdüren ve bunlara karşı
daha duyarlı olan ülkeleri, bölgeleri ve yöreleri tur programlarına almaları ve
pazarlamaları; yöremizdeki konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, yiyecek-içecek
işletmeleri, animasyon ve rekreasyon faaliyetinde bulunan işletmeler ile rent a car
işletmelerinin de turizm faaliyetlerini yürütürken bu durumu dikkate almaları
gerekmektedir.

Tabiatın milyonlarca yıl öncesi oluşumunun bir ürünü olan Gökova (Kerme) Körfezi'nden
yararlanırken; bölgemizdeki ortak geleceğimiz açısından, doğal çevre değerleri ile
ekonomik ve turistik kalkınma arasında mevcut olan organik bağ ve hassas dengenin
bozulmamasına kesinlikle özen gösterilmelidir .
Tüm bu değerlendirmeler sonucu; antik çağlarda olduğu gibi günümüzde de hem ilimizin,
hem de ülkemizin “Turizm Coğrafyası’nda” önemli bir cazibe merkezi özelliği arz eden,
yerli ve yabancı ziyaretçilerin hayranlıkla gezip gördükleri Gökova (Kerme) Körfezi ve
çevresinin doğal, çevresel, tarihsel ve kültürel dokusu, “Şekil 3” te karikatürize etmeye
çalıştığımız ve gelecekte hayal dahi edemediğimiz konuma dönüştürülmemelidir . Bu
duygu ve düşüncelerle, asırlar süresince doğanın denizle muhteşem birlikteliğine sahne
olan ve günümüz insanına en uygun olanaklarıyla dinlenme-eğlenme-rekreatif
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faaliyetlerde bulunabilme imkanı sunan Gökova (Kerme) Körfezi'nin her zaman mavi,
çevresinin ise yeşil kalmasını içtenlikle diliyorum.
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ÖZET
Turizm ve ulaştırma birbiri ile ilişkili olan iki kavramdır. Ulaştırma sistemleri ve
olanaklarında yaşanan gelişmeler turizmin temel taşını oluşturan seyahati mümkün
kılabilir. Günümüzde özellikle havayolu ulaşımının, uzak mesafeleri yakın kılma,
yolculuk süresini kısaltma, güvenli, konforlu ve rahat bir seyahati mümkün kılma gibi
olanakları ile birlikte; insanlar uçakla seyahat etmeye yönelmektedir. Havayolu ulaşımının
mümkün olduğu destinasyonlarda turizm faaliyetlerinin de gerçekleşmesi
beklenmektedir. Ancak turizm kavramından bahsedildiğinde yalnızca yurtdışından gelen
yabancı turistlerin faaliyetleri algılanmamalı, iç turizm hareketleri de dikkate alınmalıdır.
Sürdürülebilir ve dengeli büyüme ve aynı zamanda sağlıklı bir turizm temeli için iç turizm
önem taşımaktadır. Bu çalışmada öncelikle Türkiye’deki havayolu ulaşımındaki
gelişmeler ele alınmış; Türkiye’de iç turizmin gelişimi ve milli havayolu işletmesi olan
THY’nin yurtiçi yeni uçuş noktaları açması ile destinasyonlarda yaşanan iç turizm
hareketlerinin nasıl etkilendiği değerlendirilmiştir. Bu çalışma, 2016 yılında Prof. Dr.
Füsun İstanbullu Dinçer danışmanlığında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında bitirilen Yüksek Lisans tezinden derlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Havayolu Ulaşımı, İç Turizm, THY.
GİRİŞ
Ulaşım kavramı, turizm faaliyetlerinin hem ulusal hem uluslararası gelişmesinde etkili
olan en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. Bununla birlikte ulaştırma, sosyal
ve ekonomik kalkınmayı desteklemekte ve sadece fiziksel mesafeleri aşmada değil aynı
zamanda insanların ihtiyacı olan iletişim ve etkileşimi de turizm amaçlı seyahatlerle
gerçekleştirmiş olmaktadır (Page, 2009).Turizm ile ulaşım arasındaki ilişki, turizm
kavramında turistlerin yer değiştirme hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için ulaşım
araçlarına olan ihtiyaçlarından ortaya çıkmaktadır. Günümüzde, dünya ekonomisindeki
değişimler, küreselleşme ve teknolojik gelişmelerle, özellikle havayolu ulaşımı çok hızlı bir
büyüme yaşamıştır. Havayolu ulaşımı turizmin gelişmesinde ve küresel dünyada turist
akışının sağlanmasında önemli bir faktördür (Duval, 2007). Havayolu ulaştırması, orta ve
uzun menzilli hedefleri daha erişilebilir hale getirmiştir. Bunu yaparken, uluslararası
turizmde ekonomik ve sosyal faydaları ve dezavantajlarıyla birlikte, kitlesel bir pazar
yaratmak için katkıda bulunmuştur (Holloway ve Taylor, 2006).
Havayolu ulaşımının turistler tarafından özellikle uzak destinasyonlara seyahatler
sırasında varış süresini kısaltmasından dolayı tercih edildiği görülmektedir. Havayolu
ulaşımında yaşanan gelişmeler ve turistlerin talep seviyesindeki değişmelerle birlikte
yurtiçi ve yurtdışı destinasyonlara uçak seferleri başlamıştır. Havayolu ulaşımı, turizmde
sadece dış turizmi değil, iç turizm hareketlerini de etkilemektedir. Türkiye’de de yurtiçi
uçak seferlerinin sayısı ve yeni uçuş noktaları zamanla artmaya başlamıştır. Bu çalışma,
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Türkiye’de iç turizm harekelerinin Türk Hava Yolları’nın yurtiçi yeni uçuş destinasyonları
ile ilişkisini inceleme amacını taşımaktadır.
TÜRKİYE’DE HAVAYOLU ULAŞIMININ GELİŞİMİ
Türkiye’de havayolu ulaşımının gelişimi, diğer ulaştırma türlerine göre daha yeni ortaya
çıkmış ve hızla ilerleme göstermiştir. Gerçekleşen ilerleme dünyadaki havayolu ulaşımının
işleyişiyle paralel olarak seyretmiş ve ülkede yıllar içinde uygulanan ulaştırma ve ekonomi
politikaları ile bağlantılı olmuştur (Karaca, 2015).
Türk havacılık tarihinde bilinen ilk havacı İsmail İmam Cevheri’dir. Ortaçağ Dönemi’nde
havanın kaldırma kuvveti ve planör araçlar ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir. Uçma
eylemini ilk gerçekleştirebilen kişi ise Hazarfen Ahmet Çelebi’dir. 1632 yılında Galata
Kulesi’nden Üsküdar Doğancılar Meydanı’na uçmayı başarmıştır (Arıkan ve Ahipaşaoğlu,
2005: 168). 1909 yılındaFesa Bey, Fransız Hava Kulübü’nden belgesini alarak ilk Türk
bröveli pilot olmuştur (THK, 2015).
İlk havacılık hareketlerinin resmen başlaması Osmanlı Dönemi’ne dayanmaktadır. 19111912 yılları Trablusgarp Savaşı sırasında İtalyanların hava saldırısı sonucu, havacılık
faaliyetleri ilk etapta askeri alanda başlamıştır. Sivil havacılık faaliyetleri ise 1912 yılında
bugünkü Atatürk Havalimanı’nın yakınında bulunan Sefaköy’de küçük bir meydan ve iki
hangar inşa edilmesiyle birlikte başlamıştır (TÜSİAD, 2015). Türkiye’de havayolu
ulaşımının gelişmesi açısından önemi olan kurum ve kuruluşların kronolojik sıralaması
Tablo 1’de derlenmiştir:
Tablo 1: Türkiye’de Kurulan Havacılık Kurum ve Kuruluşları
Kurum ve Kuruluşun Adı
Tarihi
Türk Hava Kuvvetleri
1923
Türk Teyyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu)
1925
Türk Hava Postaları
1930
Havayolları Devlet İşletme İdaresi (DHMİ)
1933
Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı
1954
Türk Hava Yolları (hava taşıma hizmeti)
1955
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
1956
(yer hizmeti ve havalimanı işl. hizmeti)
Kaynak: Arıkan ve Ahipaşaoğlu, 2005; Tunçsiper, 1995; THY, 2015; SHGM, 2015a; DHMİ, 2014.

1983 yılındaki 2920 sayılı ‘Sivil Havacılık Kanunu’ ile birlikte, havayolu ulaştırmasında
belirgin gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu tarihe kadar havayolu taşımacılığında THY
pazardaki tek liderken, bu dönemden sonra özel havayolu işletmeleri de pazarda yer
almaya başlamışlardır (DPT, 2001). 2003 yılında Ulaştırma Bakanlığı’nın uygulamaya
koyduğu ‘Bölgesel Havacılık Projesi’ havayolu ulaştırma sektörünün gelişimi için atılmış
önemli bir adımdır. Bu kapsamda, bilet fiyatlarında eğitime destek paylarının kaldırılması
gibi çalışmalarla havayolu ulaşımı lüks bir seyahat olmaktan çıkmaya başlamıştır (SHGM,
2009).
2003’te 162 olan toplam uçak sayısı 2015’te 489’a; 2003’te 9,1 milyon olan iç hat yolcu trafiği
2015’te 97,5 milyona; 2003’te 25 milyon olan dış hat yolcu trafiği 2015’te 80 milyona ve
2003’te 34,5 milyon olan toplam yolcu trafiği ise 2015’te 181 milyona erişmiştir (SHGM,
2015).
İÇ TURİZM KAVRAMI VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİM SÜRECİ
Seyahati gerçekleştirenlerin geldikleri yere göre veya turistik hareketlerin öznesine göre
turizm ‘dış turizm’ ve ‘iç turizm’ olarak ikiye ayrılmaktadır (Yaşar, 1996). Dış turizm: Bir
ülke vatandaşlarının kendi ülkeleri dışına seyahat etmeleriyle gerçekleşen ve gittikleri
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ülkede sunulan hizmetlerden faydalanmaları sonucu oluşan faaliyetler bütünüdür (İçöz,
2007). İç turizm: Bir ülke vatandaşlarının kendi ülkeleri içindeki seyahatleri ile gerçekleşen
faaliyetler ve hizmetler bütünüdür (Olalı, 1995).İç turizmin gelişmesi ülkedeki turizm
endüstrisinin başarısında etkili olmakta ve istikrarlı büyümesinde güven sağlamaktadır
(Yarcan, 1994).
Osmanlı Döneminde 1863 yılında düzenlenen Sultanahmet Meydanı’ndaki Sergi-i Umumi Osmani (1863 İstanbul Uluslararası Sergisi) Cumhuriyet öncesinde, iç turizme yönelik
gerçekleştirilen ilk faaliyetler arasındadır (TÜRSAB, 2016). 1841 yılında Türkiye’de ilk otel
olarak nitelendirilen Otel D’angleteer açılmış, ardından 1892 yılında Büyük Londra Oteli
İstanbul’ da hizmete başlamıştır. 1898 yılında açılanPera Palas Oteli bugün de hizmetini
sürdürmektedir (Evcin, 2014).
Cumhuriyet döneminde, 18 Ekim 1923’te kurulan NATTA (Milli Türk Seyahat Acentacılığı
Ziya ve Şürekası) bilet satışı, araç kiralama, tanıtım broşürleri, rehberlik hizmeti, seyahat
organizasyonları vb. hizmetler sunmuştur.6 Kasım 1923 yılında Türk Seyyahın Cemiyeti
(bugünkü Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu) kurulmuştur. Türk Seyyahın Cemiyeti de
uzun yıllar turizm alanında faaliyet sürdürmüştür (TÜRSAB, 2016).1953 yılında Turizm
Endüstrisini Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiş ve bugünkü 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu’nun temelleri atılmıştır (Boz, 2004). 1955 yılında, turizmde önemli atılımlardan
biri Türkiye Turizm Bankası’nın kurulması olmuştur. 1960 yılında ‘T.C. Turizm Bankası’
adını alan kurum, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu’nun hedeflerini gerçekleştirmek
amacıyla kurulmuştur. Hedefler içinde; turizm yatırımları için finansman desteği sunmak,
konaklama tesisleri inşa etmek ve işletmek yer almaktadır. 1962 yılında kurulan Turban
Oteller ve Tatil Köyleri buna örnek gösterilebilir (Andaç, 2006). 1963 yılında planlı dönemle
birlikte, turizm yatırım ve teşvikleri devlet tarafından sistemli olarak desteklenmeye
başlamıştır (Yıldırım, 1991).
ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmanın temel amacı, Türkiye’de iç turizm harekelerinin THY’nin yurtiçi uçuş
destinasyonları ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın diğer amaçları, Türkiye’de
havacılığın ve iç turizm faaliyetlerinin gelişimini incelemektir. Bu doğrultuda, Türkiye’de
önemli uçuş firmalarından THY’nin, 2008-2015 yılları arasında yeni yurtiçi uçuş seferleri
gerçekleştirdiği illerde yerel paydaşlarla görüşmeler yapılarak Türkiye’de yeni iç hat uçuş
noktalarının açılmasıyla, iç turizm faaliyetlerinin nasıl etkilendiği belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışma havayolu ulaşımının turizm faaliyetlerinin gelişmesindeki etkisini
vurgulama ve THY’nin yurtiçi uçuşlarının iç turizme olan katkısını belirlemek açısından
önem taşımaktadır.
Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırma kapsamında gözlem, görüşme, doküman analizi gibi nitel araştırma
yöntemlerinden faydalanılmış, olayların ve algıların kendi doğal ortamında gerçekçi ve
bütüncül olarak ortaya konmasına ilişkin nitel bir süreç izlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek,
2011). Nitel araştırma kapsamında sıklıkla başvurulan ve bu çalışmada da kullanılan
yöntem görüşme tekniğidir. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile
elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler, yapılandırılmış görüşmeye göre daha
esnektir. Soru sayısı ve soru sıralaması görüşmenin gidişatına göre değiştirilebilir ve yeni
görüşme soruları da türetilebilir (Kozak, 2014). Araştırmada yer alan görüşme verileri
‘Türkiye’de Havayolu Ulaşımındaki Gelişmeler ve İç Turizm Hareketlerine Etkisi: THY
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Örneği’ isimli yüksek lisans tez çalışmasından elde edilen bulgulardan derlenmiş ve
yorumlanmıştır.
Araştırmanın Bulguları ve Yorumlar
THY’nin 2008 yılı itibariyle erişilebilen, 2008-2015 yılları arasındaki ‘Faaliyet Raporları’
incelendiğinde yeni iç hat uçuş noktaları (THY, 2015a):2008’de Merzifon ve Sinop; 2009’da
Uşak, Çanakkale, Tekirdağ ve Isparta; 2010’da Yenişehir, Edremit, Siirt, Tokat; 2012’de
Iğdır ve Kütahya; 2013’te Isparta, Kastamonu, Bingöl ve Şırnak; 2014’te Gazipaşa-Alanya;
2015’te Ordu-Giresun, Hakkâri ve Siirt noktalarıdır.
Araştırma kapsamında yer alan Merzifon, Sinop, Çanakkale, Çorlu, Isparta, Yenişehir,
Edremit, Siirt, Tokat, Iğdır, Kütahya ve Şırnak illerindeki yerel paydaşlar belirlenmiştir.
Buna göre İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, havalimanı işletmeleri ve konaklama
işletmelerinde çalışan uzmanlar, müdür ve şeflerden oluşan 40 kişi ile görüşme
gerçekleştirilmiştir.
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Yetkililere Ait Bilgiler
Cinsiyet
Frekans
Erkek
27
Kadın
13
Yaş
Frekans
21-30
10
31-40
15
41-50
10
51 ve üstü
5
Eğitim Durumu
Frekans
Lise
3
Ön Lisans
7
Lisans
28
Yüksek Lisans
2
Medeni Hali
Frekans
Evli
30
Bekâr
10
Çalışma Süresi (yıl)
Frekans
1-5
13
6-10
9
11-15
7
16-20
6
21 ve üstü
5

Yüzde
67,5
32,5
Yüzde
25
37,5
25
12,5
Yüzde
7,5
17,5
70
5
Yüzde
75
25
Yüzde
32,5
22,5
17,5
15
12,5

Araştırmaya katılan 40 kişiden %67,5 erkek, %32,5 oranında kadın katılımcı
bulunmaktadır. Katılımcılar %37,5 oranla en fazla 31-40 yaş aralığındadır. Katılımcıların
eğitim durumu %2 ile en az yüksek lisans, %70 oranla en fazla lisanstır. Katılımcıların %75’i
evli ve %25’i bekârdır. Turizmde çalışma süreleri değerlendirildiğinde, katılımcılar %32,5
oranla en fazla 1-5 yıl süre ile turizm sektöründe çalışmaktadırlar.
Gerçekleştirilen görüşmeler elde edilen veriler sonucunda, THY’nin uçuş başlattığı
destinasyona iç turizm açısından etkisi 3 kategoride toplanmıştır. Bunlar:
1-THY’nin yeni uçuş seferleri başlatması bölgedeki iç turizm hareketlerini olumlu olarak
etkilemiştir.
2-THY’nin yeni uçuş seferleri başlatması iç turizm potansiyeli olmasına karşın, beklentiyi çok fazla
karşılamamış, THY kısmen etkili olmuştur.
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3-THY’nin yeni uçuş seferleri başlatmasının, bölgedeki iç turizm hareketlerine etkisi olmamıştır.
THY’nin Yeni Uçuş Seferleri Başlatmasının İç Turizm Hareketlerini Olumlu Etkilemesi
Bu bölümde THY’nin uçuş seferleri başlattığı Amasya-Merzifon, Sinop, Tokat ve Kütahya
uçuşlarının bölgeye iç turizm açısından etkileri ile ilgili yerel paydaşların
değerlendirmeleri yer almaktadır. Bu illerde THY’nin uçuş seferleri başlatması, iç turizm
hareketlerinin ve yerli turist sayısının artmasına ve turizm faaliyetlerinin gelişmesine
olumlu yönde etki etmiştir.
K1

K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13

Tablo 3: Katılımcıların Bulundukları İlin Ulaşılabilirliğini Değerlendirmesi
…Merzifon’da ulaşım ağı büyüyor. Özellikle havayolunun gelişmesi bölgede turizmin
canlanmasında etkili oldu. Sonuçta ulaşım ne kadar gelişmiş olursa turistlerin bölgeye gelmesi o
kadar kolaylaşacaktır.
…Amasya’da ulaştırma sistemleri genel olarak iyi durumda. Devam eden altyapı çalışmaları var.
Onlar da tamamlanınca Amasya avantajlı konumunu çok iyi kullanabilir.
…Amasya’da zaten bir sorun yoktu. Havayolu gelince, tabi ki daha iyi şartlara yükseldik…
…Sinop’tan özellikle karayolu ile her yere ulaşmak mümkün. Demiryolu dışında her ulaşım türü
Sinop’ta işler durumda. Havaalanında da son birkaç senedir düzenli seferler var…
…Sinop’ta ulaşım kolaylaşıyor ama altyapı çalışmaları hala süren bölgelerimiz de var…
…Ulaşılabilirlik açısından Sinop bir sorun yaşamıyor. Ulaşım her yerden sağlanabiliyor…
…Tokat bölgeler arası bağlantı sağlayan bir yerde. Ulaştırma sistemlerinin hepsi gelişmiş.
Havalimanı da iyi durumda aslında ama pist küçük, gelen uçaklar da küçük…
…Genel olarak Tokat’ın ulaşılabilirliği iyi. Havalimanına büyük uçakların gelebilmesi sağlansa ve
sefer sayısı artsa iç turizm daha da artabilir…
…Tokat’a otobüsle kolayca ulaşılabiliyor. On tane firma var. Son yıllarda uçakla da gelinebilmesi
ulaşım ve turizm açısından olumlu bir etki…
…Kütahya’nın konumu ve ulaşılabilirliği iyi durumda…
Kütahya’da havalimanının lokasyonu önemli karayolları üzerinde…
…Kütahya’da karayolu gelişti. Yollarımızın çoğu yenilendi. Havayolu da gelince son yıllarda
ilimize gelen ziyaretçiler artıyor…
…Kütahya Zafer Havalimanı, şehir merkezine 45-50 dakika uzak ve otellerden servis gönderiyoruz.
Ancak karayolları çok iyi durumda…

Katılımcılar illerin ulaşılabilirliği ile ilgili, genel olarak illerin lokasyon avantajını ifade
etmişlerdir. Ulaşım ağının yeterli olduğunu ancak devam eden altyapı ve ulaşım sistemi
çalışmalarının hızlandırılması gerektiği belirtilmiştir. K1 katılımcısının, ‘Ulaşım ne kadar
gelişmiş olursa turistlerin bölgeye gelmesi o kadar kolaylaşacaktır…’ifadesi, turizm
faaliyetleri için ulaştırmanın önemini ortaya koymaktadır.
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10

Tablo 4: Katılımcıların Uçuşların Ekonomik-Sosyal Etkisini Değerlendirmesi
Amasya’ya yeni oteller açılmaya başladı. Yöre insanı için istihdam artıyor…
Bölgede yerli ve yabancı turistleri eskiye göre daha çok görmeye başladık…
…Amasya’da yatırımlar artıyor. İl dışından da pek çok yatırımcı turizm sektörü başta olmak üzere
bölgede yatırım yapmaya başladı…
…Bölgede kalkınma artıyor. Daha önce Sinop dışarıya çok göç veren bir ildi, sosyal ve ekonomik
gelişmelerle bu oranın azalmaya başladığını görüyoruz.
…Sinop’ta iç turizm canlandı. Alışveriş ve konaklama olanakları artmaya başladı…
…Turist geldikçe Sinop halkında turizm bilinci oluşmaya başladı…
…THY’nin Tokat’a katkısı çok pozitif. Ekonomik ve sosyal kalkınma desteklenmiş oldu…
…Bölgede yerli turist arttı. İş, toplantı amacıyla gelen vatandaşlarımız var…
…Tokat’ta askeriyenin acemi birliği var. Özellikle 1,5 aylık periyodlarla aileler yemin törenine
geldiğinde oteller bile yetersiz geliyor. Havayolu ulaşımı ise bizi olumlu etkiledi…
…THY ile birlikte Kütahya’nın turist hareketlerinde bir tırmanış oldu…
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K11
K12
K13

…Bölgede hem ticari hem turizm açısından etkili oldu. Yeni planlamaların önü açıldı…
…Beklediğimiz kadar olmasa da turizmin gelişti. Termal tesis yatırımları artmaya başladı…
…Konaklamalar artış gösterdi. Günübirlik geziler düzenlenmeye başlandı…

Uçuşların ekonomik ve sosyal etkileri ile ilgili katılımcıların değerlendirmelerine göre;
yöre ekonomisi ve istihdamda gelişmeler yaşanmış, yeni yatırımlar artmış ve
yatırımcıların iş seyahatleri, haftalık toplantıları vb. faaliyetleri yurtiçinde, özellikle işkongre turizminin gelişmesine katkı sağlamıştır. K2 katılımcısının, ‘…Bölgede yerli ve
yabancı turistleri daha çok görmeye başladık…’ ifadesi, insanların havayolu ulaşım
olanağı ile birlikte, turistik seyahatlerini arttırdığını göstermektedir.
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13

Tablo 5: Katılımcıların Uçuş Sıklığını ve Turist Talebini Değerlendirmesi
…Turistik talebe karşın sefer sayıları çok sınırlı. Merzifon’dan Ege ve Akdeniz kıyılarına da uçuş
olsa daha fazla turistik hareket olacaktır…
…İstanbul seferleri var. Ancak uçuşaz, başka illerden de uçuşlar gerçekleşmeli…
…Amasya’ya uçuşlar yeterli değil. Havaalanı da tam gelişmediği ve pist küçük olduğu için mevcut
seferler çok sınırlı…
…Sinop’ta özellikle yaz aylarında sefer sayısının artmasına ihtiyacımız var…
…Seferler kışın talebe kısmen yeterli gelse de yazın yetmiyor…
…Sinop Havalimanı küçük, uçak kapasitesi yetersiz ve seferler çok az…
…THY, sadece kar amacıyla uçuş başlatmıyor. İnsanları uçakla tanıştırması önemli…
…Sadece belli illerden, belli sayıda uçuş olması, talebi karşılamaya yetmiyor tabi ki…
…Mevcut seferlerle talebi karşılamak güç…Yolcu sayıları ve doluluk gayet iyi durumda…
…Kütahya’ya her gün uçuş olmasına rağmen sefer saatleri çok uygun değil…
…Seferler yetersiz. Gerekli planlamalar yapılmadan yola çıkılmış…
…Kütahya’da seferler arttırılmalı… Yazlık bölgelere seferler eklenmeli…
…THY sefer arttırdıkça, diğer işletmeler de bölgemizde çalışmalar yapacaktır…

Mevcut sefer sayısı ve turistik talebi karşılamayla ilgili değerlendirmelerde, katılımcılar
seferlerinyetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Ankara ve İstanbul’un yanı sıra İzmir, Antalya
gibi büyük şehirlere, Ege ve Akdeniz Bölgelerine direkt uçuşlar bulunmamaktadır. Ayrıca
uçak sayısının az olması, uçak kapasiteleri ve havalimanının küçük olması, sefer
saatlerinin sınırlı olması da uçuşların turizm anlamında beklentiyi karşılamakta yetersiz
kalma sebeplerindendir. K3 katılımcısının, ‘…Amasya’ya uçuşlar yeterli değil. Havaalanı
da tam gelişmediği ve pist küçük olduğu için mevcut seferler çok sınırlı…’ifadesi örnektir.
THY’nin Yeni Uçuş Seferleri Başlatmasının Bölgedeki İç Turizmi Kısmen Etkilemesi
İkinci olarak THY’nin uçuş seferleri başlattığı Çanakkale, Tekirdağ-Çorlu, BursaYenişehir, Balıkesir-Edremit ve Isparta uçuşlarının bölgeye iç turizm açısından etkileri ile
ilgili yerel paydaşların değerlendirmeleri yer almaktadır. Bu illerde THY’nin uçuş seferleri
başlatması, iç turizm hareketlerinin ve yerli turist sayısının artmasında ve turizm
faaliyetlerinde kısmen etkili olmuştur. Yerel halk THY’nin uçuşlara başlamasından dolayı
bölgede turizm hareketlerinin daha fazla artacağını beklemiştir. Ancak beklentiyi
karşılayacak sonuçlar sınırlı oranda alınabilmiştir.
K14
K15
K16
K17
K18

Tablo 6: Katılımcıların Bulundukları İlin Ulaşılabilirliğini Değerlendirmesi
…Çanakkale’nin ulaşım olanakları gelişiyor. Havayolunun gelmesi gelişmeyi destekledi…
Gelibolu’yu değerlendirirsek, bölgenin ulaşıma çok elverişli olduğu söylenemez. Çünkü karayolu
sınırlı, feribotlar belli saatlerde ve seferleri yetersiz geliyor…
… Havayoluyla birlikte Çanakkale de artık uzak illerden misafir ağırlamaya başladı…
…Çorlu’nun lokasyonu çok iyi ve hinterlandı geniş bir şehir…
...Havayolu işletmeleri tarafından yeterince yatırım yapıldığı söylenemez. Çorlu Havalimanı daha
çok kargo taşımacılığı için kullanılıyor…
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K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31

…Kara ve denizyolu dahaelverişli ancak Çorlu Havalimanı şehir merkezine uzak kalıyor.
…Sadece Ankara’ya uçuş olması Tekirdağ’daki insanların tatil için uçakla seyahat etmesinin
önüne geçti…
…Bursa’nın ulaşımı, altyapı ve üstyapı olanakları çok iyi durumda.
…Bursa’da ulaşım olarak iyi konumdayız. Havalimanının merkeze uzaklığı sorun olabilir…
…Deniz ve kara ulaşımı gayet gelişmiş durumda fakat Bursa'da bulunan havaalanının şehir
merkezine uzak olması havayolu ulaşımını zorlaştırıyor…
…Bursa’yı havayolu açısından değerlendirince yeterli gelmiyor diyebilirim…
... Havayolu ve karayoluyla seferler düzenli olarak gerçekleşmektedir. Bu da Balıkesir’de turizmin
gelişmesine katkı sağlamıştır…
…Balıkesir, kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere tüm ulaşım sistemlerine sahip. Havayolu
ulaşımı da gelişme gösteriyor. Sınırlı da olsa düzenli seferler gerçekleştiriliyor…
…Ulaşımın hepsi aktif olarak kullanılabiliyor. Balıkesir’in ziyaretçi potansiyeli yükseliyor…
…Balıkesir’in ulaşım olanakları gelişmiş. Bütün illerden buraya ulaşım sağlanabiliyor…
…Isparta’ya Türkiye’nin her köşesinden karayolu ile ulaşmak mümkündür…
…Isparta’nın ulaşılabilirliği konusunda pek fazla sorun yaşanmıyor…
…Ulaşım altyapısı iyi durumda. Isparta ulaşım olarak yeterli şartlara sahip bir şehir…

Ulaşılabilirlik açısından katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde, Çanakkale’de tarihi
Gelibolu bölgesinin turist çeken bir destinasyon olmasına karşın ulaşım olanaklarının
sınırlı olduğu belirtilmiştir. K15 katılımcısının, ‘Gelibolu’yu değerlendirirsek, bölgenin
ulaşıma çok elverişli olduğu söylenemez. Çünkü karayolu sınırlı, feribotlar belli saatlerde
ve seferleri yetersiz geliyor’ifadesi ulaşım olanaklarının yetersizliğini göstermektedir.
Çorlu’da havalimanının merkeze uzaklığı, sadece Ankara seferlerinin olması, bölgenin
yerli turist potansiyelinin iyi değerlendirilmemiş olması belirtilen güçlüklerdendir. Bursa
katılımcıları da yine havalimanının merkeze uzaklığı ve sefer azlığından söz etmiştir.
K14

K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31

Tablo 7: Katılımcıların Uçuşların Ekonomik-Sosyal Etkisini Değerlendirmesi
…Çanakkale’nin yerel ürünleri ve bölgeye özgü çekiciliklerin yarattığı fazla talep, bu ürünlerin
üretimini arttırdı. Bu da istihdamı olumlu etkiledi. Özellikle ev hanımları yöresel ürünler üretip
satmaya başladılar. Ekonomiye katıldılar…
… Rekabetle birlikte kalite ve hizmet anlayışı yeni yeni gelişmeye başlıyor…
…Çanakkale kısmen gelişti. Ancak yeni yatırımlar beklentimizi karşılayacak kadar değil…
…Sadece Ankara seferi olduğu için Çorlu’nun turizmi beklediğimiz kadar etkilenmedi…
…Çorlu Havalimanı kargo taşımacılığında gelişmiş. Yolcu terminali de küçük…
…Çorlu Havalimanı şehir merkezine uzak ve sadece Ankara seferleri yetersiz kalıyor…
…Çorlu uçuşlardan çok etkilenmedi. Çünkü halkın maddi durumu genellikle iyi. Çorlu’dan
Ege’ye, Akdeniz’e sefer yok. İnsanlar tatil için Yunanistan’a, Bulgaristan’a gidiyorlar…
… Ulaşım kolaylaştı. Bu da Bursa’nın turizm faaliyetlerinin canlanması anlamına geliyor…
…Ulaşımın kolaylaşması Bursa’nın ekonomisini destelemiştir…
…Uçuşların sıklığının az olması ve uçuş saatlerinin çok erken ya da çok geç olması nedenleriyle,
turizme fazla hareket getirdiğini sanmıyorum…
…Hayatı kolaylaştırdı ama Bursa’ya kara ve deniz yoluyla gelen yerli turist daha fazla…
…Balıkesir’in termal, kültür ve kırsal turizmin gelişmesi desteklendi…Yine de yeterli değil…
…Balıkesir’de turizm potansiyeli yüksek…Uçuşların başlaması, ilimize ziyaretleri etkiliyor…
…THY, Balıkesir’de turizmin canlanmasını kısmen etkiledi…
…Balıkesir turizmde kısmen hareketlilik yaşadı ama yeni yatırımlar olacak kadar değil…
...Isparta’ya turistlerin artmasında altyapı, tanıtım ve uçak seferlerinin etkisi büyüktür…
…Isparta yerli turisti ağırlamaya yavaş yavaş başladı…
…Uçuşlar Isparta’ya çok bir katkı sağlamadı…

Uçuşların ekonomik ve sosyal etkileri ile ilgili katılımcıların değerlendirmelerine göre,
THY uçuşlarının ekonomik ve sosyal anlamda kısmen etkilerinin olduğu belirtilmiştir.
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Tekirdağ ve Bursa illerinde gelen yerli turist sayısının arttığı ve bunun bölge ekonomisini
olumlu etkilediği ifade edilmiştir. K14 katılımcısının, ‘Çanakkale’nin yerel ürünleri ve
bölgeye özgü çekiciliklerin yarattığı fazla talep, bu ürünlerin üretimini arttırdı. Bu da
istihdamı olumlu etkiledi. Özellikle ev hanımları yöresel ürünler üretip satmaya
başladılar. Ekonomiye katıldılar’ ifadesi, turizmin yöre ekonomisini etkilemesi üzerine
dikkat çekmektedir.
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K31

Tablo 8: Katılımcıların Uçuş Sıklığını ve Turist Talebini Değerlendirmesi
…Seferler zaruri ihtiyaçlar ve iş seyahatlerini karşılayabiliyor…
…Gelibolu’da özellikle Mart-Nisan aylarında, seferler talebi karşılamakta yetersiz kalıyor…
…Uçuş seferlerinin, uçuş saatlerinin ve aktarmalı uçuşların insanların uçakla yolculuk talebini
olumsuz etkilediği söylenebilir…
…Çorlu’da seferler kısmen yeterli oluyor. Yazın ek seferlerle sorunlar çözülüyor…
…Sadece Ankara’ya sefer olması, bölge halkı için yetersiz…
…Seferlerimiz çok kısıtlı. İnsanlar İstanbul’a gidip oradan her yere uçabiliyorlar…
…Tekirdağ’a İstanbul ve İzmir’den de uçuşlar olmalı. Esnafın havalimanından beklentisi büyüktü.
Ancak bu beklentiyi çok iyi karşılayamıyor…
…Uçuşlar kısmen yetiyor. Ancak yazın sefer saatlerinin artması gerekli…
…Bursa dördüncü büyükşehir. THY bu yüzden talebi tam karşılayamıyor.
…Maalesef talepleri çok karşılamıyor. Uçuşlar belirli şehirlere gerçekleşiyor ve sık sık aktarma
yapmak gerekiyor…
…Anadolu’ya Bursa kalkışlı direkt seferlerin kesinlikle arttırılması gerekiyor.
…Turistik talebi karşılamanın yanında, talebe göre seferler düzenlenmeye çalışılıyor…
…Balıkesir bölgesini genelde yerli turistler tercih ediyor. Yerli turistler de daha çok karayolu ile ve
özel araçlarıyla ulaşım sağlıyor. Bu nedenle uçuş sıklığı ve talep dengesi şimdilik sağlanıyor…
Balıkesir’de seferler kışın yeterli, yazın her yere uçuş olmamasından dolayı sorun olabiliyor.
…Hafta sonları ve yazın Balıkesir’den sefer sayıları arttırılmalı.
…Isparta’dan sadece İstanbul’a uçuş var. Şimdilik turistik talebi karşılıyor…
…THY’nin seferleri Isparta için şimdilik yeterli geliyor…
…Sefer sayısı az ve her yerden uçuş yok. Turistler zorluk yaşıyor…

Mevcut sefer sayısı ve turistik talebi karşılamayla ilgili değerlendirmelerde, katılımcılar
mevcut seferlerin kısmen yeterli olduğu belirtilmiştir. Ancak özellikle yaz
tatilidönemlerinde, talebin artmasıyla ek seferlere ihtiyaç duyulmaktadır. Balıkesir’de
yaşayanların İzmir’e, Tekirdağ’da yaşayanların İstanbul’a giderek, oradaki
havalimanlarından hemen hemen her ile uçabilmesi, bölgelerin ulaştırma dinamiğini
etkilemektedir. K26 katılımcısı, ‘Balıkesir bölgesini genelde yerli turistler tercih ediyor.
Yerli turistler de daha çok karayolu ile ve özel araçlarıyla ulaşım sağlıyor. Bu nedenle uçuş
sıklığı ve talep dengesi şimdilik sağlanıyor’ifadesi ile seferlerin talebi karşılamaya yettiğini
dile getirmektedir.
THY’nin Yeni Uçuş Seferleri Başlatmasının, İç Turizm Hareketlerine Etkisinin Olmaması
Bu bölümde THY’nin uçuş seferleri başlattığı Siirt, Iğdır ve Şırnak uçuşlarının bölgeye iç
turizm açısından etkileri ile ilgili yerel paydaşların değerlendirmeleri yer almaktadır. Bu
illerde THY’nin uçuş seferleri başlatmasının, iç turizm hareketleri ve turist sayısının artışı
üzerinde etkili olmadığı belirtilmiştir. Bölgedeki yerel paydaşların değerlendirmeleri
doğrultusunda uçuşların, temel ulaştırma ihtiyacı dışında, turizm faaliyetleri anlamında
bölgede bir canlılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
K32

Tablo 9: Katılımcıların Bulundukları İlin Ulaşılabilirliğini Değerlendirmesi
…Siirt’ten İstanbul ve Ankara’ya düzenli uçak seferlerinin olması ulaşım açısından faydalı…
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K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40

… Siirt’te ulaştırma sistemleri, alt yapı ve üst yapı gelişme gösteriyor. Ancak yeterli değil. Uçak
yolcusunu ise Batman’la paylaşıyor. Biletleri daha uygun ve karayoluyla bize yakın…
…Altyapı çalışmaları yetersiz kalıyor. Siirt’te karayolu da çok bozuk. Otobüsler çok dolaşıyorlar.
Uçak biletleri ise bizim için çok pahalı…
…Iğdır genelinde ulaştırma ağı çok yetersiz. Uçak, bölge için pahalı bir ulaşım sayılabilir…
…Iğdır Türkiye’nin en doğusunda yer alır. Coğrafya olarak da şartları zor bir şehirdir…
…Eskiye göre ulaşım daha iyi. Ancak karayolu hala zor, havayolu da kısıtlı…
…Şırnak, yetersiz yatırımlarakarşın karayoluyla her yere ulaşım sağlayabiliyor…
…Şırnak’ta özellikle karayolunda altyapı sistemleri yetersiz geliyor. Yollar çok düzgün değil.
Havayolu ulaştırmasının bölgeye gelmesi bu açıdan faydalı oldu…
…Ulaşım zor. Çünkü genelde tek şeritli yollar var ve kışın karla kapanıyor. Havayolu ise ulaşımı
nispeten kolaylaştırdı. Yine de biletler pahalı…

Ulaşılabilirlik açısından katılımcıların görüşleri değerlendirildiğinde, Türkiye’nin
doğusunda yer alan bu üç ilin, coğrafi koşullarından dolayı ulaşım olanaklarının sınırlı
olduğu belirtilmiştir. Bunun yanında altyapı çalışmaları, tek şeritli yollar, kışın hava
şartlarından dolayı yolların kapanması, aynı nedenle havalimanına uçakların iniş
yapamaması ulaşılabilirlik anlamında bölgede yaşanan sorunlardandır. K39
katılımcısının, ‘Şırnak’ta özellikle karayolunda altyapı sistemleri yetersiz geliyor. Yollar
çok düzgün değil. Havayolu ulaştırmasının bölgeye gelmesi bu açıdan faydalı oldu’
ifadesi, ulaşılabilirlikle ilgili sorunlara örnektir.
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K40

Tablo 10: Katılımcıların Uçuşların Ekonomik-Sosyal Etkisini Değerlendirmesi
…Seferlerin etkisi ekonomik ve sosyal anlamda arzuladığımız gibi olmamıştır…
…Siirt uçaklarının özellikle asker ve polis ağırlıklı yolcuları bulunuyor. Bu nedenle havayolu
ulaşımını en çok güvenlik güçleri kullanıyor diyebiliriz…
…Turizm çok zayıfladı. Siirt son yıllarda turizmde neredeyse hiç gelişme gösteremiyor…
…THY ulaşımda kolaylık sağladı. Ancak uçak biletlerinin pahalı…
…Iğdır’da konaklama tesisi sınırlı sayıda. Terör de bizi bitirdi. Bölgenin daha fazla güvenliğe, alt
yapı, üst yapı çalışmalarına, yatırıma, yardıma ve tesise ihtiyacı var…
…Iğdır çok uzaktı, şimdi 2 saate düştü. Ama büyük bir ekonomik etki yaratmadı…
…Göç eden insanımız uçakla daha kolay gelebiliyor memleketine… Ancak terör nedeniyle burada
turizm kötüye gitti… İlerleyen zamanlarda yardım ve yatırım arttırılmalı…
…Son yıllarda yaşanan terör olayları turizm ve diğer alanlarda gelişmeyi olumsuz etkiliyor.
…Şırnak’ta turizm hemen hemen hiç yok. Bölgeye de uçakla asker ve polis geliyor zaten…

Uçuşların ekonomik ve sosyal etkileri ile ilgili katılımcıların değerlendirmelerine göre;
THY uçuşlarının bulundukları ilde turizm canlanması yaratmadığı, buna bağlı olan
ekonomik ve sosyal gelişimin yaşanamadığı belirtilmiştir. Son yıllarda Doğu Anadolu
Bölgesi Türkiye’deki terör olaylarına şahitlik etmiştir. Yaşanan olayların, insanların turizm
için bu bölgeleri tercih etmemesine etkisi olmuştur. Değerlendirmelere göre güvenlik
tehdidi, altyapı ve üstyapı yatırımlarının yetersizliği ve sınırlı sayıdaki konaklama tesisleri
uçuşların bir ulaşım aracı olmaktan öteye bölgeye turizm anlamında fayda sağlamadığını
göstermektedir. Güvenlik kaygısı yaşanan bu illerde havayolu ulaşımını da daha çok
bölgeye gelen askerler ve polisler kullanmaktadır. K40 katılımcısının, ‘Şırnak’ta turizm
hemen hemen hiç yok. Bölgeye de uçakla asker ve polis geliyor zaten’ ifadesi dikkat
çekmektedir.
K32
K33
K34

Tablo 11: Katılımcıların Uçuş Sıklığını ve Turist Talebini Değerlendirmesi
…Siirt’te uçak seferleri turistik talebi karşılıyor ve uçuş sıklığı şimdilik yeterli oluyor…
Siirt Havalimanı’na küçük kapasiteli uçaklar inebiliyor. Seferler de Ankara ve İstanbul’a var.
İnsanlar Diyarbakır, Batman gibi yakın illere gidip ulaşımı oradan sağlayabiliyorlar.
…THY’nin Siirt’te haftada bir seferi var. Ama aktarma çok fazla yaşanıyor…
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K35
K36
K37
K38
K39
K40

…THY’nin seferleri bölgeden göç edenleri ve güvenlik güçlerini taşıyor…
…Mevcut uçak seferleri yeterli geliyor aslında. THY dışında bir sefer yok Iğdır’a…
…Iğdır’a uçakla gelip, buradan karayoluyla İran’a geçenler çok oluyor. Bunun da bize bir kazancı
yok. Bizim yolcumuz için seferler gayet iyi…
Şırnak’a havayoluyla en fazla askerler geliyor. Bölgenin asker ve polisi kullanıyor uçakları. Bir de
diğer illere göç eden vatandaşlarımız ziyarete gelebiliyorlar. Olan talep karşılanıyor…
…Askerler ve polis genelde uçakla gelir. Bunun dışında uçuşların bir katkısı olmadı…
…Şırnak harabe diyebilirim. Gelen turist yok zaten. Tarihi yerlerimiz giderek harap oldu…

Mevcut sefer sayısı ve turistik talebi karşılamayla ilgili değerlendirmelerde, mevcut
seferlerin bölgedeki talebe yeterli olduğu belirtilmiştir. Havayolu ulaşımını genellikle
güvenlik güçlerinin ve bölgeden göç etmiş vatandaşların memleketlerini ziyarette
kullandıklarını dile getirmişlerdir. K38 katılımcısının, ‘Şırnak’a havayoluyla en fazla
askerler geliyor. Bölgenin asker ve polisi kullanıyor uçakları. Bir de diğer illere göç eden
vatandaşlarımız ziyarete gelebiliyorlar. Bunun dışında bir katkı olmadığından THY
seferleri talebi karşılamaya yeterli geliyor’ ifadesi bölgeye dikkat çekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma sonucunda THY’nin yurtiçinde açtığı her uçuş noktasında iç turizm faaliyetlerine
etkili olamadığı belirlenmiştir.
Amasya-Merzifon, Sinop, Tokat ve Kütahya uçuşları ile ilgili katılımcıların
değerlendirmeleri genel olarak pozitif yöndedir. Katılımcılar bulundukları illerin
ulaşılabilirlik açısından avantajlı konumda yer aldığını belirtmişlerdir. Ayrıca THY
uçuşlarının başlamasıyla bulundukları ilde yerli turist sayısının arttığını, yerel ürünlerin
satışı ile ekonomilerinin turizmden faydalanmaya başladığını ve halkın turizme katılımı
ile turizm bilincinin yerleşmeye başladığını belirtmişlerdir. Yöre insanının kendi kültürel,
tarihsel ve doğal değerlerini tanıması ve sahiplenmesi, yerli turistin, turizm amacıyla bu
bölgelere seyahat etmesini etkilemiştir. Bu artışa dayanarak yeni yatırımların
gerçekleşmeye başladığı ve eskiye oranla istihdamın arttığı ifade edilmiştir.
Çanakkale, Tekirdağ-Çorlu, Bursa-Yenişehir, Balıkesir-Edremit ve Isparta uçuşlarının
bölgeye iç turizm açısından etkileri ile ilgili yerel paydaşların değerlendirmelerine
bakıldığında uçuşlarla birlikte turizm hareketlerinin daha fazla artacağı beklenmiş ve bu
destinasyonların sahip olduğu turizm potansiyeline karşın, uçuşlar iç turizmi çok fazla
etkilememiştir. Havayolu ulaşımının başlamasıyla, illerin ulaşılabilirliğinin daha elverişli
şartlara sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak havalimanının şehir merkezine uzaklığı, küçük
ölçekli uçakların gelmesi ve seferlerin az sayıda ille gerçekleşmesi gibi faktörler yerel
halkın THY uçuşlarından beklentisini tam olarak karşılayamamıştır. Mevcut uçak seferleri
de turistik talebi karşılamada kısmen yeterli gelmektedir.
Siirt, Iğdır ve Şırnak uçuşlarının değerlendirilmende, bu illerde THY’nin uçuş seferleri
başlatmasının, iç turizm hareketleri ve turist sayısının artışı üzerinde etkili olmadığı
belirlenmiştir. Bölgenin son yıllarda sahip olduğu havayolu ulaşımı, ancak bölgedeki
temel ulaştırma için kullanılmakta ve ulaşılabilirliğe kısmen yardımcı olmaktadır.
Katılımcılar genellikle ulaşım olanaklarının ve altyapı çalışmalarının yetersiz olduğunu
belirtmişlerdir. Bölgenin son yıllarda terör olaylarının yaşanması da yörenin her anlamda
zarar görmesine neden olmuştur. Turizm amacıyla bölgeye gitmek isteyen vatandaşların
artık azaldığı, hem tarihi yapıların, hem şehir imajının kötü etkilendiği, uçuşların daha çok
güvenlik güçlerini bölgeye taşımak amacıyla kullanıldığı ifade edilmiştir. Bölgeye olan
talebin azalmasından dolayı mevcut uçak seferlerinin yeterli olduğu belirtilmiştir. İç
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turizmin canlanması ve turizm potansiyelinin yeniden değerlendirilmesi için, katılımcılar
güvenliğin ve yatırım politikalarının önemini belirtmektedirler.
Katılımcıların değerlendirmeleri sonucunda, elde edilen verilere göre bu bölgelerdeki iç
turizmin geliştirilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur:
Uçuş noktası açılacak bölgede turizm potansiyelinin ve turist talebinin iyi belirlenmesi,
buna karşın tarihi, kültürel ve doğal varlıkların korunarak turizm değerlerine verilen
önemin artması gerekmektedir. Turizm planlamalarında yerel halkın da görüşlerinin
alınması daha sağlıklı sonuçlar doğurabilir. Seyahat acentalarıyla yurtiçi tur programları
düzenlemesi ile ilgili görüşmeler yapılarak, yeni etkinlikler ve alternatif turizm türleri
geliştirilebilir. Medya kuruluşları da turizm imajını olumlu etkilemeye yönelik çalışmalar
yapabilirler.
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ÖZET
Turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerinin sektöre bağlılıklarını nasıl
etkilediğini ve bu ilişkide hizmet verme yatkınlığının rolünü açıklamak üzere yürütülen
bu araştırmada, beş farklı üniversitede turizm eğitimi alan ve daha önce herhangi bir
işletmede çalışmış olan 270 öğrenciden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler, yapısal eşitlik
modellemesi yoluyla analiz edilmiştir. Bu bağlamda; dışadönüklük, uyumluluk ve
yeniliklere açıklık özelliklerine sahip öğrencilerin hizmet vermeye daha yatkın oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan sorumluluk özelliğinin turizm sektörüne bağlılığı
olumlu etkilediği; uyumluluk özelliğinin ise turizm sektörüne bağlılığı olumsuz etkilediği
tespit edilmiştir. Öğrencilerin hizmet verme yatkınlığının ise turizm sektörüne bağlığı
olumlu etkilediği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, dışadönüklük
özelliğinin turizm sektörüne bağlılık üzerindeki etkisinde hizmet odaklılığın aracılık
rolüne sahip olduğu gözlenmiştir. Bu hususta; turizm sektöründe çalışma eğilimi yüksek
olan dışadönük öğrencilerin, hizmet verme yatkınlığına sahip olmaları durumunda
sektöre daha fazla bağlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kişilik özellikleri, hizmet verme yatkınlığı, turizm sektörüne bağlılık,
turizm eğitimi alan öğrenciler.
GİRİŞ
1980’li yıllardan bu yana hizmet sektörü kapsamında faaliyet veren işletmelerin sayısında
yaşanan artış ve bu işletmelerin gelişen istihdam yaratma kapasitesi dikkat çekmektedir.
Zamanla küreselleşme olgusunun hizmet sektöründe oldukça fazla rekabetçi bir yapı
oluşturması (Lee-Ross ve Pryce, 2005), alanıyla ilgili eğitim almış bireylerin işletmeler için
kalifiye eleman olarak tanımlanmasına ve tercih edilmesine neden olmuştur. Bu yaklaşım,
hizmet sektörünün önemli bir bileşeni olan turizm sektörü için de geçerlidir. Ancak, gerek
Türkiye’de gerekse dünyanın hemen her ülkesinde “turizmde kalifiye eleman sorunu”
oldukça tartışmalı konular arasında yer almaktadır. Zira turizm eğitimi veren kurumların
sayıca artmasına rağmen, eğitim alan öğrencilerin sektörde kalma eğilimlerinin ve
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dolayısıyla sektöre bağlılıklarının oldukça düşük olduğu görülmektedir (Kuşluvan ve
Kuşluvan, 2000; Zahari vd., 2010; Brown vd., 2014; Yeşiltaş vd., 2014: 1290).
Turizm sektörü için geleceğin işgücü olarak nitelendirilen öğrencilerin sektörde çalışmaya
karşı sergilediği olumsuz tutum, turizm sektörüne bağlılığı etkileyen unsurların
araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, turizm sektörünün mevcut imajı (stres,
uzun mesai saatleri, dönemsel çalışma, düşük maaş, kötü çalışma koşulları vb.) (Kuşluvan
ve Kuşluvan, 2000; Teng; 2008; Brown vd., 2014) ve öğrencilerin sektörde yaşadıkları
olumsuz deneyimler (Richardson, 2008), öğrencilerin turizm sektörü bağlılığını etkileyen
dışsal unsurlar olarak yorumlanabilir. Buna karşın, öğrencilerin bireysel olarak sahip
oldukları özellikler (kişilik özellikleri, hizmet verme yatkınlığı, kaygı, güven vb. duygular)
ise turizm sektörüne bağlılığı etkileyen içsel unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turizm sektörüne bağlılığın içsel unsurlar kapsamında inceleneceği mevcut araştırmanın
amacı, turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerinin sektöre bağlılıklarını nasıl
etkilediğini ve bu ilişkide hizmet verme yatkınlığının rolünü açıklamaktır. Bu amaç
doğrultusunda; Frei ve McDaniel (1998), Chait vd. (2000), Kuşluvan ve Kuşluvan (2000),
Brown vd. (2002), Costen ve Barrash (2006), Teng (2008), Kuşluvan ve Eren (2011), Johari
ve Hee (2013), Serçeoğlu (2013) ve Walsh’ın (2015) çalışmalarından yola çıkılarak bir model
geliştirilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler bütüncül olarak yorumlanmıştır.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Kişilik özellikleri bireylerin duygu, düşünce, tutum ve davranış şekillerine yansıyan temel
bireysel farklılıkları içermektedir. Bireyleri birbirlerinden ayırt eden ve farklı kılan kişilik
özellikleri aynı zamanda duygu, düşünce, tutum ve davranışların nedenlerini açıklama,
tutum ve davranışları yönlendirme ve etkileme özelliğine sahiptir (Kanten vd., 2015: 366).
Duygu, düşünce, tutum ve davranışlardaki tutarlılığı temsil eden kişilik özellikleri iş ve
sosyal yaşamda bireylerarası etkileşimin de önemli bir belirleyicisi konumundadır. Başka
bir ifadeyle kişilik özelliklerinin bireylerin çevresine yönelik sergilediği tutum ve
davranışları etkilemesi beklenmektedir. Örneğin hizmet sunan örgütlerde kişilik
özelliklerinin bireylerin müşterilere sergilediği davranışları doğrudan etkilemesi böylece
hizmet sunumu ve müşteri tatmini üzerinde belirleyici bir role sahip olması mümkündür.
Bununla birlikte konaklama sektörü gibi hizmet kalitesi, müşteri tatmini ve bireylerarası
etkileşimin ön planda olduğu örgütlerde kişilik özelliklerinin diğer sektörlere nazaran
daha önemli olduğu görülmektedir (Sarkey vd., 2013: 2). Dolayısıyla, konaklama
sektöründe istenen hizmet kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin büyük ölçüde sektörün
gerektirdiği kişilik özelliklerine sahip bireylerin istihdam edilmesiyle sağlanabileceği ifade
edilebilir (Jovičić vd., 2011: 119).
Hizmet sunan örgütlerde bireylerin hizmet verme süreçlerinin kritik bir bileşeni olduğu
ve örgütsel çıktılar üzerinde belirleyici bir etki taşıdığı belirtilmektedir. Diğer bir ifadeyle,
hizmet sunan örgütlerde hizmet veren bireyler ile müşteriler arasındaki kişilerarası
etkileşimin başarısı hizmet verme yatkınlığına sahip bireylerin işe yerleştirilmesine
bağlıdır. Özellikle hizmet sunulan örgütlerde işe uygun nitelikli bireylerin temininde
kişilik özelliklerinin en önemli unsur olduğu vurgulanmaktadır (Kusluvan ve Eren, 2011:
140). Literatürde, kişilik özelliklerinin açıklanmasında farklı sınıflandırmaların yer aldığı
görülmekle birlikte, araştırmacıların yaygın olarak kişilik özelliklerini tanımlamada beş
faktör kişilik modelinden yararlandığı görülmektedir (Wolff ve Kim, 2012: 47). Beş faktör
kişilik modeline göre kişilik özellikleri dışadönüklük, uyumluluk, sorumluluk, duygusal

207

denge ve yeniliklere açıklık olmak üzere beş boyut şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Dışadönüklük; bireyin konuşkan, sosyal, girişken, enerji dolu, etkileyici ve özgüven sahibi
olduğunu göstermekte; uyumluluk, samimiyeti, işbirliğini, arkadaş canlısı olmayı ve
esnekliği; sorumluluk ise planlı, disiplinli, düzenli ve istikrarlı olmayı aynı zamanda başarı
odaklılığı ve çalışkanlığı temsil etmektedir. Diğer taraftan duygusal denge, bireylerin
sakin, soğukkanlı, daha az endişeli ve karamsar olduğunu; yeniliklere açıklık ise açık
görüşlülüğü, zeki, yaratıcı, sanatsal konulara duyarlı olmayı, özgünlüğü ve hayal gücünün
kuvvetli olmasını nitelemektedir (Elanain, 2010: 172-174).
Mevcut araştırmalar, hizmet sunan örgütlerde bireylerin sahip olduğu kişilik özelliklerinin
müşterilere hizmet verme yakınlığını belirleyen önemli bir unsur olduğunu
vurgulamaktadır. Var olan çalışmalarda genellikle beş boyutlu kişilik özellikleri ile hizmet
verme yatkınlığı, hizmet odaklılık ve hizmet davranışları gibi değişkenlerin ele alındığı,
çalışmalara göre kişilik özelliklerinin ve elde edilen sonuçların farklılık gösterdiği
görülmektedir (Kusluvan ve Eren, 2011: 142). Hogan vd.’nin (1984) uyumluluk, sosyallik,
çekicilik gibi hizmet verme yatkınlığını temsil eden kişilik özelliklerinin bireylerin hizmet
sunma davranışlarını doğrudan etkilediğini ileri sürdüğü görülmektedir (akt. Chien-Wen
vd., 2013: 79). Frei ve McDaniel (1998) bireylerin uyumluluk, duygusal denge ve
sorumluluk özelliklerinin hizmet odaklılığı olumlu yönde; Brown vd. (2002) ise duygusal
dengesizlik ve içe dönüklük gibi özelliklerin hizmet odaklılığı olumsuz yönde etkilediğini
vurgulamışlardır. Bununla birlikte, Johari ve Hee (2013) yeniliklere açıklık ve sorumluluk
özelliklerinin bireylerin hizmet odaklı davranış sergileme düzeylerini olumlu yönde;
Serçeoğlu ise (2013) uyumluluk, yeniliklere açıklık, sorumluluk ve dışadönüklük
özelliklerinin hizmet verme yatkınlığını olumlu yönde etkilediğini ileri sürmüşlerdir.
HİZMET VERME YATKINLIĞI
Hizmet verme yatkınlığı, İngilizce karşılığı service orientation (hizmet odaklılık) ve service
predisposition (hizmet verme eğilimi) olan iki kavramın yerine kullanılmaktadır. Buradaki
hizmet odaklılık kavramı, hem örgütsel hem de bireysel olarak örgüt çalışanları düzeyinde
açıklanabilmektedir (Homburg vd., 2002: 87). Örgütsel düzeyde hizmet odaklılık, örgütün
müşterilerine mükemmel hizmet vermeye yönelik çabalarının ve politikalarının olduğu
anlamına gelmektedir (Lytle vd, 1998: 459). Bu çalışmanın konusu olan bireysel boyutta
hizmet odaklılık ise işgörenin müşteriye iyi hizmet verme konusundaki isteğini ifade
etmektedir (Schneider vd. 1980: 264).
İlgili literatürde bireysel hizmet odaklılık kavramı ile “hizmet verme eğilimi” kavramı eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır (Lee-Ross, 1999; Rosenberg vd., 1999; Lee-Ross 2000; LeeRoss ve Pryce, 2005; Johns vd. 2003 ve Johns vd. 2007). Bu nedenle Kuşluvan ve Eren (2011:
140) tarafından, işgörenlerin hizmet verme isteği, becerisi, yeteneği ve hizmet vermekten
duyduğu memnuniyet ile ilgili olan bu iki kavram yerine hizmet verme yatkınlığı kavramı
önerilmiştir. Ardından hizmet verme yatkınlığı kavramı Başoda (2012) ile Ünüvar ve
Başoda (2012) tarafından da kullanılmış, böylece Türkçe literatürde bireysel hizmet
odaklılık ve hizmet verme eğilimi kavramları yerine hizmet verme yatkınlığı kavramının
benimsendiği gözlenmiştir.
Hizmet verme yatkınlığını işgörenlerin kişilik özellikleriyle ilişkilendiren Brown vd.
(2002), kavramı “işgörenin müşteri ihtiyaçlarını karşılama yatkınlığı veya eğilimi” olarak
tanımlamaktadır. Yazarlara göre hizmet verme yatkınlığı; “ihtiyaçlar” ve “zevk alma”
şeklinde iki boyut ile açıklanmaktadır. Buradaki ihtiyaçlar boyutu, işgörenin müşteri

208

ihtiyaçlarını karşılayabilme konusunda kendine olan inancını; zevk alma boyutu ise
müşteriye hizmet vermenin ve iletişim kurmanın işgören için ne kadar keyif verici olarak
değerlendirildiğini ifade etmektedir (Brown vd., 2002: 111). Donavan vd. (2004) ise hizmet
verme yatkınlığını dört boyut altında açıklamaktadır. Bunlar; müşteriye özel ve önemli
olduğunu hissettirme ihtiyacı, müşterinin gereksinim ve isteklerini anlama ihtiyacı,
hizmeti başarılı bir şekilde sunma arzusu ve kişisel ilişki kurma ihtiyacıdır.
Hizmet verme yatkınlığını bireylerin kişilik özelliği ile ilişkilendiren çalışmaların yanında
(Schneider vd. 1980; Barrick ve Mount, 1991; Cran, 1994; Hurley, 1998; Chait vd. 2000;
Brown vd., 2002; Homburg vd., 2002; Donavan vd., 2004); kavramın tutum ve davranış
olarak kabul edildiği çalışmalara da rastlanmaktadır. Örneğin Saxe ve Weitz (1982)
tarafından yüksek müşteri odaklılığına sahip işgörenlerin, müşterilerini rahatsız
edebilecek her türlü davranıştan kaçındıkları ileri sürülmektedir. Tüm bu yaklaşımlardan
yola çıkarak, hizmet verme yatkınlığı kavramına yönelik bütüncül bir bakış açısı geliştiren
Kuşluvan ve Eren’in (2011) çalışmasında ise hizmet verme yatkınlığının doğuştan gelen
kişilik özellikleri, kültür, öğrenme ve sosyalleşmenin etkileşimi yoluyla ortaya çıktığı
belirtilmektedir. Dolayısıyla hizmet verme yatkınlığı kavramı, “doğuştan gelen kişilik
özellikleri ile öğrenme deneyiminin etkileşimi ve birleşimi sonucu oluşan, tüketicilerin
gereksinimlerini karşılamaya ve iyi hizmet vermeye istekli ve yetenekli olma,
tüketicilerle etkili iletişim kurabilme ve bundan zevk alabilme gibi kişilik özelliklerini,
tutum ve davranışları kapsayan bireysel özelliklerin tümü” olarak tanımlanmaktadır

(Kuşluvan ve Eren, 2011: 142).
Literatürde müşteriler tarafından algılanan hizmet verme yakınlığı üzerine yapılmış çok
sayıda araştırma yer almaktadır. Örneğin, Donavan ve Hocutt (2001) tarafından yapılan
araştırmada, algılanan olumlu hizmet verme yatkınlığının restoran müşterilerini daha
yüksek düzeyde tatmin ettiği ve işletmeye yönelik bağlılık geliştirmelerine neden olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir sonuç, seyahat acentaları ve kitap-CD satışı yapan
perakende işletmeleri üzerine yapılan bir başka araştırmada da gözlenmiştir (HennigThurau, 2004). Yine restoran işletmelerinde yapılan bir araştırmada, işgörenlerin hizmet
verme yatkınlığının müşteriler tarafından algılanan hizmet kalitesini doğrudan etkilediği,
müşteri memnuniyeti üzerinde ise dolaylı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Kim,
2011). Ünüvar ve Başoda (2012) tarafından yapılan araştırmada da konaklama
işletmelerindeki önbüro ve yiyecek-içecek departmanlarında görevli işgörenlerin hizmet
verme yatkınlığı düzeylerinin müşteriler tarafından nasıl algılandığı ve müşteri
memnuniyetine etkisi sorgulanmıştır. Ulaşılan sonuca göre, ilgili departmanlardaki
işgörenlerin hizmet verme yatkınlığı yüksek düzeydedir ve hizmet yatkınlığı düzeyindeki
artış konaklama işletmesine yönelik müşteri memnuniyetini de arttırmaktadır.
Dienhart vd. (1992) tarafından yapılan araştırmada ise işgörenlerin hizmet verme
yatkınlığına etki eden değişkenler incelenmiş ve hizmet verme yatkınlığının temel olarak
üç bileşenden oluştuğu iddia edilmiştir. Bunlar; örgütsel destek, müşteri odaklılık ve baskı
altında hizmet vermedir. Yazarlara göre işi benimseme, iş tatmini ve iş güvenliği unsurları
da işgörenlerin hizmet verme yatkınlığını olumlu etkileyebilecek diğer bileşenlerdir. Diğer
bir araştırmada Lee-Ross (1999), hizmet verme yatkınlığı için bir ölçüm aracı geliştirmiş ve
bu ölçeği hemşireler ve otellerin yiyecek-içecek birimindeki işgörenlere uygulamıştır. İlgili
araştırmada, hemşirelerin ve otellerin yiyecek-içecek birimindeki işgörenlerin benzer
olumlu hizmet verme yatkınlığına sahip oldukları tespit edilmiştir. Yazar tarafından
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geliştirilen ölçekte hizmet verme yatkınlığı altı boyutla açıklanmıştır. Bunlar; hizmet
verme yetkinliği, ekstra hizmet verme isteği, bireysel ilgi gösterme, tüketicileri anlama ve
yakın ilişkiler kurma, tüketicileri tatmin etme sorumluluğudur. Lee-Ross ve Pryce (2005)
tarafından yürütülen araştırmada, otel çalışanlarının “hizmet verme yetkinliği” ve “ekstra
hizmet sunma” hizmet boyutlarına yönelik yatkınlık düzeylerinin yüksek olduğu,
“tüketicileri anlama ve yakın ilişkiler kurma” hizmet boyutuna yönelik yatkınlık
düzeyinin ise oldukça düşük olduğu belirlenmiştir. Yazarlar bu durumun otel
işletmelerinde kısa süreli olan hizmet verme süreciyle açıklanabileceğini, yani işgörenlerin
otel müşterileriyle uzun süreli ilişkiler kurabilecek bir hizmet sürecine sahip
olamamalarından kaynaklandığını iddia etmişlerdir. Donavan vd. (2004) tarafından
yapılan araştırmada ise hizmet verme yatkınlığının işgörenlerin iş tatmini, örgütsel
bağlılığı ve örgütsel vatandaşlık davranışları üzerinde etkili olduğu ileri sürülmüştür.
İşgörenlerin hizmet verme yatkınlığını belirlemek üzere yapılan bazı araştırmalarda
bireylerin kişilik özellikleri ile hizmet verme yatkınlıkları arasındaki ilişkinin incelendiği
de görülmektedir (Hurley, 1998; Chait vd., 2000; Brown vd., 2002; Costen ve Barrash, 2006;
Serçeoğlu, 2013).
Hizmet verme yatkınlığı, hizmet sektörü için potansiyel işgücü olarak nitelendirilen ve
hâlihazırda sektöre yönelik eğitim alan öğrencilere de uygulanmış bir araştırma
konusudur. Örneğin, konaklama işletmeciliği eğitimi alan üniversite öğrencilerinin hizmet
verme yatkınlığını inceleyen Johns vd. (2007), İsviçre ve İskoçya’daki iki üniversiten veri
toplamış ve öğrencilerin kültürel farklılıklarının hizmet verme yatkınlığını açıklamada
önemli bir unsur olduğunu ileri sürmüştür. Son dönemlerde Walsh vd. (2015) tarafından
yapılan araştırmada ise duygusal zekâ, hizmet verme yatkınlığı ve sektör tatmini
değişkenleri arasındaki ilişkinin turizm öğrencilerinin otelcilik sektörüne yönelme
niyetlerini nasıl etkilediği test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin otelcilik
sektöründe kariyer yapma niyeti üzerindeki en etkili unsurun duygusal zekâ olduğu;
hizmet verme yatkınlığının ise sektöre yönelme niyetini düşük düzeyde de olsa olumlu
etkilediği tespit edilmiştir.
TURİZM SEKTÖRÜNE BAĞLILIK
Günümüzde turizm eğitimi alan öğrencilerin önemli bir kısmı ilk fırsatta farklı bir sektöre
geçiş yaparak turizm sektöründen ayrılma eğilimindedir (Yeşiltaş vd., 2015: 1290). Turizm
öğrencilerinin turizm sektörü yerine farklı sektörlerde çalışmaya yönelmesi, sektörün
kalifiye personel sorunuyla karşı karşıya kalması ve yüksek işgören devri gibi
olumsuzlukların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, birçok araştırmada turizm
öğrencilerinin sektöre bağlılığı sorgulanmaya başlamıştır. Örneğin, turizm eğitimine
devam eden öğrencilerin gelecekte sektörde çalışmaya yönelik tutumlarını inceleyen
Kuşluvan ve Kuşluvan (2000); öğrencilerin çoğunun, turizm sektörünün çalışma şartları ve
kariyer imkânları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ileri sürerek, turizm
sektöründe çalışmaya yönelik olumsuz tutum geliştirdiğini ve turizm sektörüne
bağlılığının zayıf olduğunu belirtmiştir (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000: 261-262). Ülkemizde
gözlenen bu duruma farklı kültürlerde yürütülen araştırmalarda da rastlanılmaktadır.
Örneğin Zou vd. (2002) tarafından Çin’de yapılan araştırmada, beş yıllık turizm eğitimini
tamamlamış öğrencilerin yaklaşık %50’sinin iki yıl içerisinde turizm sektöründen ayrılarak
farklı sektörlerde çalışmaya başladığı tespit edilmiştir (akt. Lu ve Adler, 2009: 64). Blomme
(2006) tarafından Hollanda’da yapılan araştırmada, altı yıllık turizm eğitimi alan
öğrencilerin yaklaşık %70’inin turizm sektörünü terk ettiği belirlenmiştir (akt. Blomme vd.,
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2009: 6). Brown vd. (2014: 65) tarafından ABD’de yapılan araştırmada, turizm
öğrencilerinin %29.1’inin turizm sektörünü terk etme eğiliminde olduğu ileri sürülmüştür.
Öğrencilerin turizm sektöründe kariyer yapma eğilimini konaklama sektörü bağlamında
inceleyen Zahari vd. (2010) ise eğitim sürecinin sonuna yaklaşan Malezyalı turizm
öğrencilerinin sektörde kariyer yapmaya karşı olumsuz tutum sergilediği tespit etmiştir.
Turizm öğrencilerinin önemli bir bölümünün turizm sektöründe çalışmaya karşı
sergilediği olumsuz tutum ve zayıf sektör bağlılığı; genellikle stres, aileye zaman
ayıramama, uzun mesai saatleri, dönemsel çalışma, düşük maaş, düşük sosyal statü,
tatmin etmeyen ve adil olmayan terfiler, kalifiye olmayan yöneticiler, çalışanlara değer
verilmemesi, kötü çalışma koşulları gibi unsurlara bağlanmaktadır (Kuşluvan ve
Kuşluvan, 2000; Teng; 2008; Brown vd., 2014). Zira sektörde çalışma tecrübesi olan
öğrencilerin çoğu, sektörde edindikleri deneyimlere dayanarak turizm sektöründen
ayrılacağını belirtmektedir (Richardson, 2008: 41). Buradan hareketle öğrencilerin sektör
bağlılığının genellikle dışsal nedenler açısından incelendiğini ileri sürmek mümkündür.
Buna karşın, turizm öğrencilerinin sektöre karşı düşük düzeyde bağlılık sergilemesinin
içsel nedenleri de sorgulanmalıdır. Zira Aksu ve Köksal (2005), üniversitelerin turizm
bölümünü bilinçli ve istekli olarak tercih eden öğrencilerin sektörde çalışmaya yönelik
olumlu tutum sergilediğini ileri sürmektedir. Richardson (2009: 387), turizm öğrencilerinin
sektörde önemli bir kariyer hedefi göremediklerine dikkat çekmektedir. Yeşiltaş vd. (2015),
öğrencilerin sektördeki mesleki geleceklerine yönelik kaygı düzeyindeki artışın sektör
bağlılığını olumsuz etkilediğini, buna karşın, öğrencilerin turizm sektöründe mesleki
gelecekleri ile ilgili kendilerinin söz sahibi olmaları durumunda (kontrol) ise sektöre
bağlılığın olumlu yönde etkilendiğine vurgu yapmaktadır. Teng (2008), dışadönüklük
kişilik özelliğine sahip öğrencilerin sektörde kariyer yapmaya karşı olumlu tutum
sergilediğini belirtmektedir. Walsh vd. (2015) ise yüksek duygusal zekâ ve hizmet verme
yatkınlığına sahip öğrencilerin turizm sektöründe kariyer yapma eğiliminin yüksek
olduğunu ileri sürmektedir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini beş farklı üniversitede turizm eğitimi alan ve daha önce herhangi
bir işletmede çalışmış olan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninde 4 Turizm
Fakültesi ve 1 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencileri yer almaktadır. Bu
amaçla daha önce otel, seyahat acentesi, restoran vb. işletmelerde çalışan öğrenciler
örneklem grubuna dâhil edilmiştir. Daha önce sektör deneyimi olan öğrencilerin
seçilmesinin nedeni öğrencileri sektör hakkında daha detaylı bilgi sahibi olma ihtimalinin
yüksek olmasıdır. Bu okullarda eğitim gören öğrencilerden kolayda örneklem yönetimi ile
veriler elde edilmiştir.
Araştırmada Kullanılan Ölçekler
Araştırmada kullanılan anket formu dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
öğrencilerin demografik ve bireysel özelliklerini yansıtan sorulardan oluşmaktadır. Diğer
bölümlerde ise literatürde yer alan ve geçerlilik ve güvenilirliği daha önce test edilen 3
farklı ölçekten faydalanılmıştır. 5’li likert tarzında katılma düzeyini (1=kesinlikle
katılmıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum) belirten ifadelerden oluşan bu ölçekler şunlardır:
Turizm Sektörüne Bağlılık Ölçeği: Araştırmada turizm sektörüne bağlılığı ölçebilmek
amacıyla Kuşluvan ve Kuşluvan (2000) tarafından geliştirilmiş olan 15 maddelik ölçekten
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faydalanılmıştır. Çalışmanın dilsel anlamdaki geçerliliği Yeşiltaş vd. (2015) tarafından
sağlanmıştır.
Hizmet Verme Yatkınlığı Ölçeği: Araştırmada turizm öğrencilerinin hizmet verme
yatkınlığını ölçebilmek amacıyla; Donavan vd. (2004) tarafından geliştirilen ve Türkçe
dilsel geçerliliği Başoda (2012) tarafından yapılan 13 maddelik ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin
kullanımı için yazardan e-posta yoluyla izin alınmıştır.
Beş Faktör Kişilik Ölçeği: Araştırmada öğrencilerin kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla
Benet-Martinez ve John (1998)’un çalışmasından yararlanılmıştır. Ölçek toplam 46 ifade
beş boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği Kanten vd. (2015)
tarafından gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Yönelik DFA Sonuçları
Ölçekler
Turizm Sektörüne Bağlılık
Hizmet Verme Yatkınlığı
Beş Faktör Kişilik Ölçeği

X2
88.87
124.68
1072.87

df
33
46
453

X2/df
2.69
2.71
2.36

RMSEA
0.079
0.080
0.071

GFI
0.94
0.93
0.80

CFI
0.98
0.99
0.95

NFI
0.97
0.98
0.91

NNFI
0.97
0.98
0.94

Bu çalışmada, kullanılan her bir ölçek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz sonucunda faktör yük değeri 0.50 altında olan ifadeler
ölçekten çıkarılmıştır (Fornel ve Larcker, 1981). Ölçeklere yönelik DFA sonuçları Tablo 1’de
yer almaktadır. Tablo 1’de görüldüğü üzere her bir ölçeğe ait model uyum indislerinin
gerekli sınırlar arasındadır.
Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmada mevcut literatür incelenerek bir model geliştirilmiştir. Modele göre kişilik
özellikleri bağımsız değişken, hizmet verme yatkınlığı aracı değişken, turizm sektörüne
bağlılık ise bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda Frei ve McDaniel (1998),
Chait vd. (2000), Brown vd. (2002), Costen ve Barrash (2006), Johari ve Hee (2013) ve
Serçeoğlu (2013) tarafından yürütülen araştırmalara dayanılarak; öğrencilerin sahip
oldukları kişilik özelliklerinin hizmet verme yatkınlığına etkisini sorgulayan hipotezler
geliştirilmiştir. Kişilik özelliklerinin ve hizmet verme yatkınlığının turizm sektörüne
bağlılık üzerindeki etkisini sorgulayan hipotezler ise Teng (2008) ve Walsh’ın (2015)
araştırmalarına dayanılarak geliştirilmiştir. Bu bağlamda test edilecek hipotezler aşağıda
sunulmuştur.
H 1 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin yeniliklere açıklık özelliğine sahip olmaları, hizmet
verme yatkınlıklarını etkilemektedir.
H 2 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin sorumluluk özelliğine sahip olmaları, hizmet verme
yatkınlıklarını etkilemektedir.
H 3 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin uyumluluk özelliğine sahip olmaları, hizmet verme
yatkınlıklarını etkilemektedir.
H 4 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin dışadönüklük özelliğine sahip olmaları, hizmet verme
yatkınlıklarını etkilemektedir.
H 5 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin duygusal dengesizlik özelliğine sahip olmaları,
hizmet verme yatkınlıklarını etkilemektedir.
H 6 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin yeniliklere açıklık özelliğine sahip olmaları, turizm
sektörüne bağlılıklarını etkilemektedir.
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H 7 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin sorumluluk özelliğine sahip olmaları, turizm
sektörüne bağlılıklarını etkilemektedir.
H 8 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin uyumluluk özelliğine sahip olmaları, turizm
sektörüne bağlılıklarını etkilemektedir.
H 9 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin dışadönüklük özelliğine sahip olmaları, turizm
sektörüne bağlılıklarını etkilemektedir.
H 10 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin duygusal dengesizlik özelliğine sahip olmaları
turizm sektörüne bağlılıklarını etkilemektedir.
H 11 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin hizmet vermeye yatkın olmaları, turizm sektörüne
bağlılıklarını etkilemektedir.
H 12 : Turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerinin turizm sektörüne bağlılıkları
üzerindeki etkisinde hizmet verme yatkınlığının aracılık rolü vardır.
Verilerin Analizi
Araştırmaya katılanların demografik ve bireysel özelliklerini belirlemek amacıyla yüzde
ve frekans analizi uygulanmıştır (Tablo 2). Araştırmada belirlenen ilişkilerini test edilmesi
amacıyla Anderson ve Gerbing’in (1988) ikili yaklaşımına uygun olarak hareket edilmiştir.
Buna göre; öncellikle verilerin modeli bütün olarak doğruladığının tespit edilmesi
amaçlanmış (Tablo 4), daha sonra ise yapısal eşitlik modeli (YEM) ile önerilen modelin ve
hipotezlerin test edilmesi sağlanmıştır.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Katılımcılara Yönelik Bulgular
Katılımcıların %53.0’nün erkek öğrencilerden, %47.0’sinin ise bayan öğrencilerden
oluşmaktadır. Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılanların %38.5’nin 1 yıldan az bir
süre deneyime sahip olduğu, %29.4’nün 1-3 yıl arası deneyime sahip olduğu, %17.7’sinin
4-6 yıl arası deneyime sahip olduğu ve %14.4’nün ise 6 yıldan fazla deneyime sahiptir.
Araştırmaya katılanların büyük kısmının en son çalıştığı işletmenin otel olduğu (%83.5)
tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ortalama 22 yaşında olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Bulguları
Turizm
Sektöründeki
Çalışma
Tecrübesi

En Son Çalışılan
Turizm İşletmesi

Cinsiyet
Yaş

n
102
78
47
38
217

%
38.5
29.4
17.7
14.4
83.5 Bölüm

15

5.8

Diğer

28

10.8

Kadın
Erkek

126
142

47.0
53.0

1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
6 yıldan fazla
Otel
Seyahat
Acentesi

Sınıf
22 (Ort.)
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Turizm İşletmeciliği
Konaklama İşletmeciliği

n
%
23 8.5
124 45.9

Seyahat İşletmeciliği

25

9.3

Turist Rehberliği
Gastronomi ve Mutfak
Sanatları
Yiyecek ve İçecek
İşletmeciliği

1

0.4

92

34.1

5

1.9

1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf

16 6.2
110 42.5
70 27.0
63 24.3

Araştırmaya katılanların %45.9’unun konaklama işletmeciliği bölümünde, %34.1’nin
gastronomi ve mutfak sanatlarında okuduğu bunu %8.5’nin turizm işletmeciliği
bölümünde okuduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %42.5’nin 2. Sınıf öğrencilerinden
%27.0’sinin 3.sınıf öğrencilerinden, %24.3’nün 4.sınıf öğrencilerinden ve %6.2’sinin ise 1.
Sınıf öğrencilerinden oluştuğu tespit edilmiştir.
Ölçüm Modeli
Çalışmada her bir değişken arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla korelasyon analizi
uygulanmıştır (Tablo 3). Araştırmada dışadönüklük (r=0.240;p<0.01), uyumluluk (r=0.132;
p<0.05), sorumluluk (r=0.223; p<0.01), duygusal dengesizlik (r=-0.139; p<0.05) ve
yeniliklere açıklık (r=0.137; p<0.01) ile turizm sektörüne bağlılık arasında zayıf ve anlamlı
ilişki tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda hizmet verme yatkınlığı boyutları
olan HVY_1 (r=0.435; p<0.01), HVY_2 (r=0.287; p<0.01), HVY_3 (r=0.344; p<0.01) ve HVY_4
(r=0.171; p<0.01) ile turizm sektörüne bağlılık arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir.
Buna ilaveten hizmet verme yatkınlığı ile turizm sektörüne bağlılık arasında pozitif yönlü
ve anlamlı bir ilişki (r=0.360; p<0.01) belirlenmiştir.
Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Korelasyon Standart Sapma ve Ortalama Değerleri
Dışadönüklük
Uyumluluk
Sorumluluk
Duygusal
Dengesizlik
Yeniliklere
Açıklık
HVY_1
HVY_2
HVY_3
HVY_4
HVY
(Toplam)
Turizm
Sektörüne
Bağlılık

r
r
r

Ort.
3,8250
4,1654
4,2274

Std. S. 1
2
,78463 1
,70900 ,259** 1
,71790 ,243** ,593**

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

r

2,6500 ,91238 -,392** -,162** -,109

r

4,0062 ,69630 ,366** ,356** ,370** -,176**

r
r
r
r

4,0852
3,6889
4,1358
3,9296

r

3,9599 ,68496 ,406** ,477** ,325** -,206** ,399** ,856** ,813** ,868** ,840**

r

3,1259 ,83941 ,240** ,132* ,223** -,139* ,137* ,435** ,287** ,344** ,171** ,360** 1

,77523
,79621
,77688
,89850

,330
,332**
,336**
,369**
**

,336
,330**
,471**
,465**
**

1
1

,276 -,169 ,337** 1
,201** -,255** ,346** ,627** 1
,350** -,159** ,277** ,701** ,582** 1
,274** -,120* ,378** ,586** ,548** ,661**
**

**

1
1

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.
*. Korelasyon 0.05 düzeyinde anlamlıdır.
HVY_1: Müşteriye özel ve önemli olduğunu hissettirme ihtiyacı
HVY_2: Müşterinin gereksinim ve isteklerini anlama ihtiyacı
HVY_3: Hizmeti başarılı bir şekilde sunma arzusu
HVY_4: Kişisel ilişki kurma ihtiyacı

Araştırmada, araştırma modelinin test edilmesinden önce ölçüm modeli test edilmiştir
(Anderson ve Gerbing, 1988). Ölçüm modeliyle araştırma modelinin bir bütün olarak
doğrulanması amaçlanmıştır. DFA sonucunda bütün faktör yüklerinin anlamlı olduğu
(p<0.01) belirlenmiştir. Ölçüm modeline yönelik yapılan DFA sonucunda model uyum
iyiliklerinin literatürde kabul edilen değerler aralığında olduğu belirlenmiştir (Çelik ve
Yılmaz, 2013; Meydan ve Şeşen, 2011: 37; Schermelleh-Engel vd., 2003: 52). Buna göre
ölçüm modelinin genel ve mutlak uyum değerleri; X2=2477.90, df=1327, X2/df=1.87,
RMSEA=0.057, GFI=0.75, CFI=0.96, NFI= 0.91 ve NNFI=0.95 olarak belirlenmiştir.
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Modele ait içerik geçerliliğinin ve güvenliliğin sağlanması amacıyla yapı geçerliliği (CR),
alfa değeri ve varyans açıklama oranı (AVE) hesaplanmıştır. İçerik geçerliliği; gözlenen
değişkenlerin gizil değişkenleri ne kadar iyi açıkladığını önermekte veya her bir gizil
değişkene ait AVE değerinin hesaplanması ile sağlanmaktadır. Tablo 4 görüldüğü üzere
birleşik yapı geçerliliği 0.775 ile 0.899 arasında olduğu tespit edilmiştir. Bu değer
literatürde önerilen değerin (CR>60) üzerindedir (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 4’de
görüldüğü üzere her bir yapı için hesaplanan Cronbach Alpha katsayısı 0.747-0.895
arsındadır. Bu katsayılar çalışmanın güvenilir olduğunu göstermektedir (Nunnally, 1978).
Tablo 4. Ölçüm Modeli
Std.
Faktör
Yükleri

Ölçek/Boyut
Turizm
Bağlılık

t-değeri

R2

Sektörüne
0.60
0.79
0.58
0.82
0.72
0.62
0.74
0.52
0.70
0.72

10.50
15.14
10.00
15.84
13.15
10.78
13.68
8.77
12.77
13.27

0.36
0.63
0.34
0.66
0.51
0.38
0.54
0.27
0.49
0.52

0.73
0.85
0.81
0.82

13.37
16.81
15.67
15.79

0.54
0.73
0.66
0.67

0.62
0.57
0.83

10.58
9.44
14.71

0.39
0.32
0.69

0.86
0.86
0.88

17.36
17.13
17.91

0.74
0.73
0.77

0.84
0.81

15.47
12.54

0.71
0.50

0.85
0.80
0.73
0.70
0.62
0.62
0.58
0.61

16.68
15.27
13.51
12.63
10.92
10.74
10.04
10.60

0.72
0.64
0.54
0.49
0.39
0.38
0.34
0.37

HVY_1

HVY_2

HVY_3

HVY_4

Dışadönüklük
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α

CR

AVE

0.895

0.897

0.471

0.887

0.883

0.649

0.791

0.794

0.466

0.817

0.899

0.748

0.747

0.775

0.633

0.875

0.880

0.483

Uyumluluk
0.64
0.73
0.80
0.81
0.57
0.84

11.20
13.41
14.98
15.46
9.69
16.49

0.41
0.54
0.65
0.68
0.32
0.70

0.85
0.89
0.77
0.76
0.67

16.85
18.11
14.67
14.86
11.94

0.72
0.79
0.60
0.61
0.44

0.72
0.80
0.62
0.57

12.21
13.75
10.21
9.18

0.52
0.64
0.39
0.32

0.65
0.68
0.73
0.80
0.81
0.65
0.71
0.59
0.65

11.41
12.16
13.35
15.29
15.52
11.60
13.04
10.23
11.49

0.42
0.46
0.53
0.64
0.65
0.43
0.51
0.35
0.42

Sorumluluk

Duygusal Dengesizlik

Yeniliklere Açıklık

0.878

0.876

0.546

0.892

0.894

0.630

0.774

0.775

0.467

0.895

0.895

0.490

Buna ilaveten AVE değerlerinin 0.467 ile 0.748 arasında olduğu belirlenmiştir. Çalışmada
değişkenlere ait AVE değerlerinin beş tanesinin literatürde önerilen ve kabul edilebilir
sınır olarak belirtilen 0.50’den daha küçük bir değere (Fornell ve Larcker, 1981) sahip
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Huang, Wang, Wu ve Wang (2013: 2019), 0.40 ve
üstü değerin kabul edilebilir olduğunu ve Fornell ve Larcker’in (1981) yapı geçerliliğine
(CR) ait değerlerin 0.60’dan fazla olmasının içerik geçerliliğini sağlamak için yeterli
olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Jung ve Yoon (2016), Chiang ve Hsieh (2012) ve
Karatepe (2006) çalışmalarında AVE değerinin 0.50’ye yakın olmasının yeterli olabileceğini
ifade etmektedir. Belirtilen çalışmalarda AVE değerinin 0.50’den küçük olması halinde bile
içerik geçerliliğinin büyük oranda sağlanabileceği ifade edilmektedir.
Yapısal Eşitlik Modeli
Araştırmada belirtilen ilişkiler YEM aracılığıyla eş zamanlı olarak test edilmiştir (Hair vd.,
2006). Şekil 1’de tahmin edilen model ve bu modele ilişkin standardize yük katsayıları ve
t-değerleri (parantez içindeki değerler) görülmektedir. Modele ait ki-kare değeri bütün
olarak model ile verilerin bir birine uyumlu olmadığını göstermektedir. Ki-kare değerinin
örneklem yeterliliğine duyarlı olması diğer uyum indislerinin incelenmesini beraberinde
getirmektedir (Bentler ve Bonett, 1980). Bu anlamda model ile verilerin birbirine uyumlu
olduğunu incelemede serbestlik derecesinden (df) faydalanılmaktadır. Ki-kare/df bu
durumu düzeltmede kullanılan bir değerdir. Modele ait diğer uyum indisleri de modelin
test edilmesine elverişli olduğunu göstermektedir. Buna göre model uyum indisleri;

216

X2=1862.27, df=965, X2/df=1.93, RMSEA=0.059, GFI=0.77, CFI=0.95, NFI= 0.90 ve NNFI=0.95
olarak belirlenmiştir.
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Şekil 1. Hipotez Sonuçlarına Yönelik Model

Araştırmada beş faktör kişilik boyutları olan yeniliklere açıklık (β=0.17; t=2.42; p<0.05),
dışadönüklük (β=0.26; t=3.57; p<0.01) ve uyumluluk (β=0.42; t=5.00; p<0.01) ile hizmet
verme yatkınlığı arasında oluşturulan hipotezler desteklenmiştir (H 1 , H 2 ve H 4 ). Bununla
birlikte, uyumluluk (β=-0.03; t=-0.42; p>0.05 ve duygusal dengesizlik (β=-0.04; t=0.63;
p>0.05 ile hizmet verme yatkınlığı arasında oluşturulan hipotezler desteklenmemiştir (H 3
ve H 5 ).
Şekil 1’de görüldüğü üzere, beş faktör kişilik boyutları ile turizm sektörüne bağlılık
arasında oluşturulan hipotezlerden iki tanesi desteklenmiş üç tanesi desteklenmemiştir.
Buna göre; sorumluluk (β=0.25; t=2.68; p<0.01) ve uyumluluk boyutları (β=-0.24; t=-2.36;
p<0.05) ile sektöre bağlılık arasında oluşturulan hipotezler desteklemiştir (H 7 ve H 9 ). Buna
karşın, yeniliklere açıklık (β=-0.10; t=-1.32; p>0.05), dışadönüklük (β=0.11; t=-1.30; p>0.05)
ve duygusal dengesizlik (β=-0.03; t=-0.37; p>0.05) ile turizm sektörüne bağlılık arasında
anlamlı bir etki tespit edilememiştir (H 6 , H 8 ve H 10 ). Son olarak, araştırmada hizmet verme
yatkınlığı ile turizm sektörüne bağlılık arasında anlamlı bir etkinin olduğuna yönelik
hipotez desteklenmiştir (β=0.46; t=4.72; p<0.01) (H 11 ).
Beş faktör kişilik boyutlarının turizm sektörü üzerindeki etkisinde hizmet odaklılığının
aracılık rolünü tespit etmek amacıyla Baron ve Kenny’nin (1986) önerdiği adımlar takip
edilmiştir. Buna göre ilk bağımsız değişkenlerin (beş faktör kişilik modeli boyutları)
bağımlı değişken (turizm sektörüne bağlılık) üzerindeki etkisi incelenmiştir. İkinci olarak
aracı değişkenin (hizmet verme yatkınlığı) bağımlı değişken üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Üçüncü olarak bağımsız değişkenin (beş faktör kişilik modeli boyutları)
bağımlı değişken üzerindeki etkisi (turizm sektörüne bağlılık) incelenmiştir. Son olarak
aracılık etkisinin tespit edilmesi amacıyla bağımsız değişkenin bağımlı değişken
üzerindeki doğrudan etkilerin aracılık modelindeki değişimi incelenmiştir. Bu bağlamda,
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öncelikle dışadönüklük (β=0.23; t=2.78; p<0.01) ve sorumluluk (β=0.23; t=2.39; p<0.05
boyutları ile turizm sektörüne bağlılık arasında doğrudan etki olduğu tespit edilmiştir.
Uyumluluk (β=-0.05; t=-0.51; p>0.05), duygusal dengesizlik (β=-0.05; t=-0.59; p>0.05) ve
yeniliklere açıklık (β=-0.03; t=-0.37; p>0.05) ile turizm sektörüne bağlılık arasında doğrudan
etki tespit edilememiştir. Bu şartlar doğrultusunda sadece dışadönüklük boyutunun
turizm sektörüne bağlılık üzerindeki etkisinde hizmet odaklılığın aracılık rolüne yönelik
oluşturulan hipotez desteklenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda H 12 kısmen
desteklenmiştir.
SONUÇ
Turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerinin sektöre bağlılıklarını nasıl
etkilediğini ve bu ilişkide hizmet verme yatkınlığının rolünü açıklamak üzere yürütülen
bu araştırmada, beş farklı üniversitede turizm eğitimi alan ve daha önce herhangi bir
işletmede çalışmış olan 270 öğrenciden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler, yapısal eşitlik
modellemesi yoluyla analiz edilmiştir. Bu bağlamda; hizmet verme yatkınlığını olumlu
etkileyen kişilik özelliklerinin yeniliklere açıklık, dışadönüklük ve uyumluluk olduğu
tespit edilmiştir. Buradan hareketle; dışadönüklük (konuşkan, sosyal, girişken, enerji dolu,
etkileyici, özgüven sahibi vb.), uyumluluk (samimi, işbirlikçi, arkadaş canlısı, esnek vb.)
ve yeniliklere açıklık (açık görüşlü, yaratıcı, sanatsal konulara duyarlı, hayal gücü kuvvetli
vb.) kişilik özelliklerine sahip öğrencilerin hizmet vermeye daha yatkın oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan sorumluluk (planlı, disiplinli, düzenli, istikrarlı vb.)
özelliğinin turizm sektörüne bağlılığı olumlu etkilediği; uyumluluk özelliğinin ise turizm
sektörüne bağlılığı olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, uyumluluk özelliği
yüksek olan bireylerin turizm sektörüne bağlılık düzeylerinin zayıf olduğu
anlaşılmaktadır. Ulaşılan bu sonuç, uyumluluk özelliği yüksek olan bireylerin turizm
sektöründe çalışmaktan kaçındıklarını göstermektedir. İşgörenin müşteri ihtiyaçlarını
karşılama yatkınlığı veya eğilimi olarak tanımlanan hizmet verme yatkınlığının ise
turizm sektörüne bağlığı olumlu etkilediği belirlenmiştir. Ulaşılan bu sonuç, Walsh vd.
(2015) tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu
bağlamda; müşteriye özel ve önemli olduğunu hissettirebilen, müşterinin gereksinim ve
isteklerini anlayabilen, başarılı hizmet sunma isteği olan ve kişisel ilişki kurmaya istekli
olan öğrencilerin turizm sektöründe çalışmaya olumlu yaklaştığı iddia edilebilmektedir.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, dışadönüklük özelliğinin turizm sektörüne bağlılık
üzerindeki etkisinde hizmet odaklılığın aracılık rolüne sahip olduğu gözlenmiştir. Bu
hususta; turizm sektöründe çalışma eğilimi yüksek olan dışadönük öğrencilerin, hizmet
verme yatkınlığına sahip olmaları durumunda sektöre daha fazla bağlılık gösterdiği
sonucuna ulaşılmıştır.
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ÖZET
Günümüzde insanların geçmişe oranla daha fazla evlerinin dışında yeme içme
faaliyetlerine katıldıkları görülmektedir. Bu faaliyet için yapacakları mekân seçimlerine
ilişkin bilgi alma sürecinde web sitelerinde paylaşılan yorumlara başvurma eğilimlerinin
gittikçe artığı görülmektedir. Bu eğilimi göz önüne alarak bu çalışma Eskişehir ili restoran
işletmelerine yönelik yapılan e-yorumları incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın
amaçlarına ulaşmak için yöntem olarak içerik çözümlemesi kullanılmıştır.
TripAdvisor.com.tr adlı sitede Eskişehir iline ait toplam 317 restoran işletmesinden en çok
yorum alan 10 işletme belirlenmiştir. Belirlenen bu işletmelere yapılan e-yorumlardan
01.01.2015-01.07.2016 tarihleri göz önünde bulundurularak 626 yorum incelenmiştir.
Kullanıcıların restoranlar hakkında ne düşündükleri, restoranları hangi ölçütlere göre
değerlendirdikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, kullanıcıların restoranları
değerlendirirken göz önüne aldıkları faktörlerin yemek, ortam, personel, fiyat ve konum
olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunun, günümüz tüketicisinin restoran seçiminde
nelere dikkat ettiğinin belirlenebilme düşüncesinin yanında, işletmelerin tüketici
beklentisini anlamada da yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Restoran seçimi, E-WOM, Tripadvisor
GİRİŞ
İnsan hayatının vazgeçilmez bir boyutu olan tüketim, ihtiyaç ve istekleri karşılamak için
mal ya da hizmetlerin satın alınmasıyla gerçekleşmektedir. Günümüzde teknolojinin
gelişmesi ile birlikte satın alma sürecinde rol alan faktörlerin değiştiği görülmektedir.
Teknolojiyle birlikte dijitalleşen dünya, internete erişimin kolaylaşması, erişim
olanaklarının çeşitlenmesi, sanal ortamların farklı alanlar için paylaşım olanağı sunması,
mobil uygulamaların artması ve kullanıcılarının hızla çoğalması vb. faktörlerin, tüketici
karar sürecinde etkili olmaya başladığı görülmektedir.
Teknolojik gelişmelerin ve internet kullanımının sınırlı olduğu dönemde, tüketicilerin
karar vermeden önce tüketime konu olan ürün ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak
istedikleri ve bunun için etraflarındaki kişilerin görüşlerine başvurdukları görülmektedir.
Pazarlama yazınında ağızdan ağıza iletişim olarak ele alınan bu konu, kişiden kişiye
gerçekleşmekte ve bu iletişim, iki ya da daha fazla kişi arasında düşüncelerin, fikirlerin
karşılıklı değişime uğradığı bir grup olgusu şeklinde tanımlanmaktadır (Lam ve Mizerski,
2005: 217). Bu tür kişisel iletişim kanallarının geri bildirim imkânı sunduğu ve kişiye
hitaben gerçekleşmesi nedeniyle etkili olduğu belirtilmiştir (Kotler ve Armstrong, 2004:
476).
Teknolojinin, internet kullanım alanlarının ve bilgisayar merkezli iletişimin gelişmesiyle
birlikte kişisel yorum ve görüşlerin sanal ortamlarda paylaşılmaya başladığı (Pollach, 2006:
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1) ve bunun, kullanılan WOM iletişiminin dijital hale dönüşmesine zemin hazırladığı
söylenebilmektedir (Litvin vd., 2008: 458; Sparks ve Browning, 2011: 1). Elektronik ağızdan
ağıza iletişim (e-WOM-electronic Word Of Mouth) olarak ele alınan bu kavram,
ürün/hizmet hakkında mevcut, potansiyel yada önceki müşteriler tarafından yapılan ve
internet aracılığıyla birçok insana ulaştırılabilen her türlü olumlu yada olumsuz yorum
olarak tanımlanmıştır (Pursiainen, 2010: 23; Jeong ve Jang, 2011: 357; Jalilvand vd., 2011:
43; Dumrongsiri, 2010: 180; Cheng ve Zhou, 2010: 1).
Alternatiflerin çoğalmasıyla birlikte tüketicilerin karar verme sürecinde detaylı bilgi sahibi
olmaya dikkat etmeye başladıkları görülmektedir. Bilgiye erişmede önemli bir kaynak
haline gelen internetin, bireysel kullanıcıların ön değerlendirmeleri açısından önemli
olduğu söylenebilmektedir. E- WOM’un etkin kullanıldığı sektörlerden biri olan turizmde,
tüketilen unsurun daha çok deneyim olması ve bununla ilgili objektif bilginin ve
yorumların, bu deneyimi yaşamış olan önceki tüketicilerden sağlanabileceği düşüncesini
öne çıkmaktadır. Hizmet ağırlıklı bu endüstrinin soyut olma özelliği ise olumlu veya
olumsuz görüşlerin öneminin etkisini ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada bir e-WOM iletişim kaynağı olan tripadvisor.com.tr adlı sitede yer alan eyorumların incelenerek, tüketicilerin değerlendirmeleri ortaya konulmaya çalışmıştır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Karar verme süreci
İnsanlar ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için tüketim yapma ihtiyacı duymaktadırlar.
Tüketim yapmaya karar verirken ise bir sürecin işlediği bilinmektedir. Bu süreç beş
aşamadan oluşmaktadır. Sürecin ilk aşaması ihtiyacın ya da problemin tanımlanmasıdır.
İçsel ve dışsal uyarıcıların etkisiyle ihtiyaç ortaya çıktıktan sonra, kişi çeşitli kaynaklardan
bilgi arama yoluna gitmektedir. Bu aşama karar verme sürecinin ikinci aşamasıdır. Bu
aşamada tüketici çeşitli kaynaklardan bilgi edinebilmektedir. Bu kaynaklar ticari
kaynaklar olabileceği gibi (reklam, satış elemanı, ambalaj, mağaza içi gösteriler), tüketici
dernekleri, medya gibi kaynaklar olabilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2004: 199; Odabaşı
ve Barış, 2011: 277). Tüketici ayrıca deneyimsel kaynaklar (eline alma, inceleme, ürünü
kullanma) yoluyla ya da kişisel kaynaklardan (arkadaş, aile, tanıdıklar) bilgi
edinebilmektedir (Kotler ve Armstrong, 2004: 199). Bu aşamada, ağızdan ağıza iletişim
kaynakları, tüketicinin bilgi arama sürecinde faydalanabileceği kişisel kaynaklar arasında
yer almaktadır. Bilgi arama aşamasıyla çeşitli kaynaklardan bilgi edinen tüketici daha
sonra seçenekleri değerlendirmeye başlamaktadır, bu karar verme sürecinin üçüncü
aşamasıdır. Tüketicinin, dördüncü aşama olan satın alma kararına ulaştığında ise ihtiyacı
olan ürünü satın aldığı ya da satın alma kararından vazgeçtiği görülmektedir. Eğer mal ya
da hizmet satın alındıysa satın alma sonrası değerlendirme gerçekleşmektedir. Bu son
aşamada tüketici satın aldığı üründen memnun kaldıysa, deneyimini olumlu ağızdan
ağıza iletişimle, üründen memnun kalmadıysa, olumsuz ağızdan ağıza iletişim yoluyla
çevresindeki insanlarla paylaşabilmektedir. Dolayısıyla bu son aşamada da ağızdan ağıza
iletişimin etkisi görülmektedir. Literatürde tüketici satın alma karar sürecini etkileyen
faktörleri, kişisel, sosyal (Wisner, 1996: 163) ve durumsal faktörler olarak ele alan
yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bu durumda ağızdan ağıza iletişim, karar sürecini
etkileyen sosyal faktörler arasında yer almaktadır. (Bovée vd., 1995; Odabaşı ve Barış, 2011;
Wisner, 1996).
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Yemek Yenecek Yerin Seçimi
Tüketicileri dışarıda yemek yemeye iten çok sayıda ve farklı amaçlardan söz
edilebilmektedir. Zaman tasarrufu, ekonomiklik, yeni insanlarla tanışma, aile/arkadaşlarla
birlikte olma, eğlence, mutluluk, ruh halinde iyileşme, kolaylık, açlığı giderme, statü,
prestij, yenilik arayışı ve evde yemek hazırlamaktan kaçınma bu amaçların başında
gelmektedir (Pavesic, 1989; Pedraja ve Yagüe, 2001; Park, 2004; Narine ve Badrie, 2007).
Dışarıda yemek yeme amacıyla birlikte ortaya çıkan yemek yenecek yer seçiminde
müşterilerin dikkat ettikleri ve değerlendirdikleri bazı faktörlerin olduğu bilinmektedir.
Yapılan çalışmalarda bu faktörler; yemek kalitesi, menü çeşitliliği, fiyat, atmosfer ve
uygunluk (Lewis, 1981), yemek çeşitliliği, yemek kalitesi, fiyat, atmosfer ve konum (Auty,
1992), yemek çeşitliliği, yemek kalitesi, fiyat, atmosfer ve servis hızı (Clark ve Wood, 1998),
yemek kalitesi ve çeşitliliği, fiyat, atmosfer, imaj, konum, servis (Wood, 1998), temizlik,
lezzet, atmosfer ve fiyat (Elder vd., 1999) servis, yemek kalitesi, fiyat, hizmet (Su ve Bowen,
2000), temizlik, sağlıklı ürün, kalite, doyurucu olması, hızlı servis (Korkmaz, 2005),
menülerin doyurucu olması, damak tadına uygunluk, hizmetlerin zamanında sunulması,
ulaşım kolaylığı, konum (Tayfun ve Tokmak, 2007), yiyeceğin tadı ve sunumu (Namkung
ve Jang, 2007), servis personelinin tutumu, hijyen-temizlik, servisin hızı, ödenen paraya
değmesi, yiyecek ve içeceğin kalitesi, atmosfer ve hizmet sunumu (Law, To ve Goh, 2008),
hijyen ve kibar-özenli personel (Liu ve Jang, 2009), hijyen ve sanitasyon, yiyeceğin tazeliği
ve içeriği, yetkililer tarafından denetleniyor olması (Lee, Niode, Simonne ve Bruhn, 2012),
atmosfer (müzik ses düzeyi, ortamın sıcaklığı vb.), personelin hizmet sunumu (hızlı servis,
kibarlık, kapıda karşılanmak vb.) yiyecek-içeceğin içeriği (yiyecek-içeceğin sağlıklı olması,
sıcak olması, hijyen koşulları vb.) ve fiyat (ödenen fiyata değmesi, fiyatın makul olması
vb.) (Baek, Ham ve Yang, 2006; Liu ve Jang, 2009), yiyeceklerin tazeliği, lezzeti ve ısısı,
ürün çeşitliliği ve fiyat (Yazıcıoğlu, Işın ve Koç, 2013), restoran özellikleri, yiyecek ve
içecekler, hizmetler ile parasal değer, atmosfer, bilinirlik, temizlik, konum, rahat ortam ve
kalabalık olmama durumu (Albayrak, 2014) olarak ele alınmıştır.
Restoran seçiminde etkili olan faktörlerin öneminin, gidilen restoranın türüne göre
farklılık gösterebildiği belirtilmektedir (Lewis, 1981). Pettijohn vd. (1997) fast food
restoranlarda yaptığı bir araştırma ile kalite, temizlik ve değeri en önemli faktörler olarak
tespit ederken, atmosfer ve menü çeşitliliğini nispeten daha az önemli faktörler olarak
saptamıştır.
E-WOM
Günümüzde internetin ve sosyal paylaşım ağlarının yaygınlaşmasıyla kişilerarasında yüz
yüze gelişen bu iletişim biçimi sosyal ağlar aracılığıyla sanal ortama taşınmış ve internet
üzerinden gerçekleşmeye başlamıştır. Web tabanlı tüketici iletişim platformları ve internet
tüketicilerin mal ve hizmetlerle ilgili deneyimlerini diğer tüketicilerle paylaşmalarına
olanak sağlamaktadır. Bu paylaşmaya elektronik/dijital ağızdan ağıza pazarlama ya da eWOM denilmektedir. WOM’ un dijitale dönüşümü; sanal WOM, internet WOM, Word of
Mouse (Mouse yoluyla iletişim), Word of Modem (modem yoluyla iletişim), internet
iletişimi, sanal geri bildirim mekanizmaları yada elektronik WOM olarak açıklanmaya
çalışılmıştır (Heyne, 2009: 18; Akar, 2009: 122; Helm, 2001: 159; Valck vd., 2009: 185;
Vilpponen, 2006: 64; Tong ve Xuecheng, 2010: 249). Ağızdan ağıza pazarlamanın etkisinin
özellikle tüketicilerin bilgi arayışı, değerlendirme, karar verme süreci gibi davranışları
üzerinde olduğu belirtilmektedir (Kalpaklıoğlu ve Toros, 2011: 4114; Brown vd., 2007;
Money vd., 1998; Brown ve Reingen, 1987). E-WOM ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalarda
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web tabanlı sitelerde gerçekleştirilen tüketici yorumlarının incelendiği görülmektedir.
Filieri vd. (2015) yaptıkları çalışmada, tripadvisor.com sitesinde yapılan yorumların eWOM kapsamında etkili olduğunu belirtmişlerdir. Çin’de yer alan benzer bir site üzerine
yapılan araştırma Dianping.com adlı site kullanıcı yorumları üzerine yapılmıştır.
Araştırma sonucunda yemek kalitesi, çevre, restoranların servisi ön plana çıkmış ve
yapılan online yorumların restoranların bilinirliğine pozitif yönde etkisi olduğu tespit
edilmiştir (Zhang vd., 2010). Bu çalışmalardan bazıları otel işletmeleri üzerine
gerçekleştirilmiştir (O’Connor, 2010; Kızılırmak vd., 2015; Limberger vd., 2014).
Bir e-WOM iletişim kaynağı olan tripadvisor.com.tr adlı site, gezginlerin her seyahatin
keyfini doyasıya çıkarmasına olanak sağlayan, dünyanın en büyük seyahat sitesidir
(comScore, 2016). TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çeşitli
seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlarını bulmak için yüzlerce
web sitesini kontrol eden rezervasyon araçlarına doğrudan bağlantılar sunmaktadır.
TripAdvisor markalı siteler; 6,5 milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri
kapsayan ve aylık 340 milyona yaklaşan farklı ziyaretçi, 385 milyon yorum ve görüşün yer
aldığı, dünyanın en büyük seyahat topluluğunu oluşturmaktadır. Siteler, tüm dünyada 48
ülkede faaliyet göstermektedir (TripAdvisor, 2016).
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Eskişehir’de faaliyet gösteren restoran işletmelerinin tripadvisor.com.tr üzerinden
kullanıcı yorumlarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu çalışmada, öncelikle
tripadvisor.com.tr sitesi üzerinden Eskişehir’de faaliyet gösteren 317 restoran işletmesi
tespit edilmiştir. Bu işletmeler arasından genel toplamda en çok yorum alan 10 işletme
belirlendikten sonra güncel olması nedeniyle 01.01.2015-01.07.2016 tarihleri arasındaki
yorumlar seçilmiştir. İşletmeler hakkında yapılan yorumlar içerik analizi ile
değerlendirilmiştir. Veri kodlama aşamasında, önceden belirlenen kavramlara veya
sınıflandırmalar dikkate alınmaksızın, veriden çıkarılan kavramlara göre yapılan kodlama
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra oluşturulan kodların, bir araya getirilmesiyle temalar elde
edilmiştir. Kod ve temalar her işletme için ayrı ayrı çıkarıldıktan sonra bir araya getirilerek
düzenlenmiştir.
Araştırmanın Bulguları ve Yorumları
İşletmelerin toplam yorum sayısı, 01.01.2015-01.07.2016 tarihleri arasında yapılan yorum
sayısı, olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz yorum sayıları Tablo 1.de
verilmiştir.

İşletme 1
İşletme 2
İşletme 3
İşletme 4
İşletme 5
İşletme 6
İşletme 7
İşletme 8
İşletme 9
İşletme 10

Tablo.1 En çok yorum alan işletmeler ve yorum sayıları
Toplam
01.01.2015Olumlu
Olumsuz
Yorum
01.07.2016 arası
Yorum
Yorum
Sayısı
yorum sayısı
223
153
48
69
137
87
60
7
114
75
42
9
89
52
35
5
88
46
37
1
87
44
36
1
85
50
35
11
84
50
28
18
83
36
27
1
60
33
16
8
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Hem olumlu
Hem olumsuz
yorum sayısı
36
20
24
12
8
7
4
4
8
9

Genel
Toplam

1050

626

364

130

132

Tablo.1’e bakıldığında, en çok yorum alan 10 işletmenin sırasıyla yorum sayıları; 223, 137,
114, 89, 88, 87, 85, 84, 83 ve 60 olmak üzere genel toplamda 1050’dir. Araştırma kapsamında
değerlendirmeye alınan yorum sayısı, 01.01.2015-01.07.2016 tarihleri arasında, 10 işletme
için sırasıyla, 153, 87, 75, 52, 46, 44, 50, 50, 36, 33 olmak üzere toplam 626’dır. Ayrıca
toplamda olumlu 364, olumsuz 130, hem olumlu hem olumsuz 132 yorum tespit edilmiştir.
En fazla olumlu yorum İşletme 2, en fazla olumsuz yorum ise İşletme 1’e aittir. Hem
olumlu hem olumsuz yorumlara bakıldığında en fazla İşletme 1 en az İşletme 7 ve 8’e aittir.
Yorumlar öncelikle her işletme için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Sonrasında aynı tabloda
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilip yorumlanmıştır. Yapılan yorumların sözcük sayısı,
en az 12 ile İşletme 6’ya, en çok 158 ile İşletme 2 ve 3’e ait yorumlar olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan yorumların işletmelere göre en az ve en çok sözcük sayısı Tablo.2’de gösterilmiştir.
Tablo.2 Yorumların sözcük sayıları
En az sözcük sayısı
14
15
13
13
14
12
13
13
13
17

İşletme 1
İşletme 2
İşletme 3
İşletme 4
İşletme 5
İşletme 6
İşletme 7
İşletme 8
İşletme 9
İşletme 10

En fazla Sözcük sayısı
125
158
158
60
60
52
60
109
118
119

Yorumların analizi sonucu oluşturulan temalar Tablo.3’ de her işletme için ayrı ayrı olmak
üzere gösterilmiştir.

Yemek(71)
Fiyat(18)
Konum(16)
Personel(12)
Ortam(6)

Tablo.3 Her işletme için yorumlara ait temalar
İşletme 1
Olumlu
Olumsuz
Yemek(73)
Ortam(39)
Fiyat(7)
Personel(7)
İşletme 2
Olumlu

Yemek(79)
Personel(29)
Ortam(19)
Fiyat(13)
Konum(5)

Olumsuz
Fiyat(15)
Ortam(6)
Yemek(5)
Personel(4)
İşletme 3

Olumlu
Yemek(59)
Fiyat(7)
Personel(7)
Ortam(7)
Konum(2)

Olumsuz
Yemek(16)
Konum(11)
Fiyat(8)
Ortam(3)
Personel(2)
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İşletme 4
Olumlu
Yemek(41)
Ortam(9)
Personel(6)
Fiyat(4)

Olumsuz
Yemek(7)
Konum(5)
Personel(2)
Fiyat(2)
Ortam(2)
İşletme 5

Olumlu
Yemek(25)
Ortam(17)
Personel(9)
Ortam(8)
Fiyat(7)

Olumsuz
Personel(4)
Yemek(3)
Fiyat(2)
Ortam(2)
İşletme 6

Olumlu
Yemek(21)
Ortam(17)
Personel(13)
Konum(10)
Fiyat(10)

Olumsuz
Fiyat(4)
Personel(3)
Yemek(2)
Ortam(2)
İşletme 7

Olumlu
Yemek(37)
Fiyat(4)
Ortam(4)
Konum(1)
Personel(1)

Olumsuz
Yemek(11)
Personel(1)
Ortam(4)
Fiyat(3)
İşletme 8

Olumlu
Yemek(30)
Fiyat(5)
Personel(3)
Ortam(2)
Konum(2)

Olumsuz
Yemek(15)
Personel(9)
Ortam(3)
Konum(1)
İşletme 9

Olumlu
Ortam(16)
Konum(16)
Personel(15)
Yemek(14)
Fiyat(7)

Olumsuz
Fiyat(4)
Personel(3)
Yemek(2)
Ortam(2)
İşletme 10

Olumlu
Yemek(21)
Ortam (10)
Fiyat (7)
Personel(4)

Olumsuz
Yemek (5)
Ortam(4)
Fiyat(3)
Personel(2)

Analiz sonucunda yorumlardan elde edilen kod ve temalar Tablo.4’te birleştirilerek
gösterilmiştir.
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Tablo.4 İşletmelere ait kod ve temalar
Olumlu
1-Yemek(398)
Lezzet(337),
Porsiyon(48),
Çeşitlilik(48),
Kalite(46), Menü(22), Kahvaltı(14), Taze(7)
2-Ortam (117)
Müzik (25), Dekorasyon(25), Otantik (21), Hijyen
ve Sanitasyon(21),
Nezih(14), Samimi(12),
Huzurlu(9), Şık(9), Keyifli(6), Yerellik(6),
Romantik(3), Küçük(4), Bahçe(4), Sade(3),
Özenli(2), Sıradan(2), Geniş(1), Aileye uygunluk
(1), Rahatlık(1)
3-Personel(99)
Servis (75), Güler yüzlü(41), Sunum(23),
İlgili(23), Hizmet(15), Samimi(10), Kibar(11),
Yardımsever(6), Sıcakkanlı(4), Kıyafet (3),
Gayretli(3), Misafirperver(2), Profesyonel(2)
4-Fiyat (82)
5-Konum(52)

Olumsuz
1-Yemek (139)
Lezzet(120), Porsiyon(20), Kalite(18), Menü
çeşitliliği(7)
2-Ortam(58)
Kalabalık(40), Hijyen ve Sanitasyon(32),
Küçük(25), Sıradan(10), Müzik (5), Koku(2),
Aslına uygun olmama(1), Çocuk Alanı(1),
Yüksek ses(1), Soğuk(1), Havasız(1)
3-Fiyat(48)
4-Personel(39)
Yavaş(25), İlgisiz(18), Hizmet(13), Servis(10),
Somurtkan(5), Sunum(4), Saygısız(4), Az
sayıda(2), Özensiz(1), Amatör(1), Bakımsız(1)
5-Konum(17)

Tablo.4’e bakıldığında, müşteriler tarafından restoran işletmeleri beş olumlu, beş olumsuz
olmak üzere 10 tema üzerinden değerlendirmiştir. Olumlu temalar; yemek, ortam, personel,
fiyat ve konum olarak, olumsuz temalar ise yemek, ortam, fiyat, personel ve konum şeklinde
tespit edilmiştir. Temaların altında yer alan ilgili kodlara bakıldığında olumlu
yorumlardan yemek; lezzet, porsiyon, çeşitlilik, kalite, menü, kahvaltı, taze şeklinde
kodlarla ifade edilmiştir. Ortam; müzik, dekorasyon, otantiklik, hijyen ve sanitasyon,
nezih, samimi, huzurlu, şık, keyifli, romantik, şık, özenli, sıradan, geniş, aileye uygun ve
rahat olarak değerlendirilmiştir. Personel temasının altındaki kodlara bakıldığında
personel dış görünüş, yaptığı iş ve kişilik özellikleri bakımından değerlendirilmiştir.
Bununla ilgili kodlar ise servis, güler yüz, sunum, personelin ilgili davranması, hizmet,
samimi, kibar, yardımsever, sıcakkanlı, gayretli, misafirperver ve profesyonel şeklinde
değerlendirilmiştir.
Olumsuz yorum olarak yemek temasının altında, lezzet, porsiyon, kalite, menü çeşitliliği
yer almıştır. Diğer olumsuz tema ortam; kalabalık, hijyen ve sanitasyon, küçük, sıradan,
müzik, koku, aslına uygun olmama, çocuk alanı, yüksek ses, soğuk, havasız olarak
değerlendirilmiştir. Personel ise yavaş, ilgisiz, hizmet, servis, somurtkan, sunum, saygısız,
az sayıda, özensiz, amatör, bakımsız şeklinde kodlanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, Eskişehir ilinde faaliyet gösteren ve tripadvisor.com.tr sitesine kayıtlı en çok
yorum alan 10 işletmenin yorumları ele alınarak, müşterilerin restoranları hangi faktörlere
göre değerlendirdiğini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda,
müşterilerin restoranları yemek, ortam, personel, fiyat ve konum faktörleri kapsamında
değerlendirdiği tespit edilmiştir. Müşterilerin olumlu olarak değerlendirdiği faktörler
sırasıyla; yemek, ortam, personel, fiyat ve konum iken olumsuz faktörler ise yemek, ortam, fiyat,
personel ve konum olmuştur. Buna bağlı olarak, söz konusu işletmeleri tercih eden
müşteriler için en önemli faktör yemek, yemek faktörünün altında yer alan en önemli
lezzet ve porsiyon olmuştur. Müşteriler öncelikle gittikleri restoranlarda yemeğe ve
yemeğin lezzet ve porsiyonuna önem vermektedir. Porsiyon olarak doyurucu olup
olmaması şeklinde değerlendirmeler tespit edilmiştir. Müşteriler restoran personeli ile
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ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı biçimde yaparken, öncelikle personelin servis hızı,
sunumu ve kişilik özelliklerine göre değerlendirme yapmışlardır. Personelin hızlı olması
olumlu bir özellik olarak yorumlanmış fakat tam tersi yavaş olması ve müşterinin bekleme
süresinin uzaması olumsuz yorum almıştır. Ayrıca personelin güler yüzlü olması
müşteriler için oldukça önemli bir faktör olmuştur. Buna paralel olarak restoran
işletmecileri veya yöneticilerine, restoranın hangi yemeği nasıl sunduğundan ziyade
personelin hızlı ve aynı zamanda güler yüzlü olması gerektiği konusunda öneri
niteliğindedir. Konum, olumlu ve olumsuz yorumlar için son sırada yer almıştır. Genellikle
müşterilerin restoranlara ulaşma konusunda büyük sorunlarla karşılaşmadığı tespit
edilmiştir. Bunun nedeni ise Eskişehir ilinin diğer büyük şehirlere kıyasla geniş bir alana
sahip olmaması, diğer taraftan teknolojinin gelişimi ile birlikte neredeyse herkes
tarafından yön bulma programlarının kullanılması olarak ifade edilebilir. Ayrıca, restoran
müşterilerinin genellikle Eskişehir içinden olması da buna etki eden bir durumdur.
Yorumların ürün, personel ve ortam bilgilendirmesi, ürün ve hizmet tanıtımı, memnuniyet
düzeyi, tavsiye etme ve etmeme durumu, şikayet, benzer işletmeler ile karşılaştırma,
ödenen fiyat, başından sonuna kadar yaşanan deneyim, kısacası bilinmeyen bir restorana
gidildiğinde neler yaşanılabileceği hakkında bütüncül ve ayrıntılı bilgi sunduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca olumlu yorumlar daha az sözcükle, kısa ve net bir şekilde yapılırken,
olumsuz yorumlar daha fazla sözcükle ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde yapılmıştır.
Nitekim en az sözcük sayılarına sahip olan yorumların olumlu, en fazla sözcük sayılarına
sahip olan yorumların ise olumsuz olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, memnun kalmayan
bir müşterinin memnun kalana göre daha ayrıntılı bir şekilde yorum yaptığını
göstermektedir. Restorandan memnuniyetsiz bir şekilde ayrılan müşteriler en başından
sonuna kadar hiçbir ayrıntı atlamaksızın yaşadıkları deneyimlerini aktardığı tespit
edilmiştir. Bununla birlikte olumsuz ayrılan bir müşterinin daha dikkatli olduğu, ayrıntıya
önem verdiği ve çevresini iyi gözlemlediği sonucu çıkmaktadır. Bu tespitin
doğrulanabilmesi için kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.
Bundan sonra yapılacak çalışmalara bazı öneriler verilebilir. Bulunan temalar arası ilişkisel
nicel veya nitel çalışmalar yapılabilir. Daha farklı sonuçlara ulaşmak amacıyla restoran
müşterileri ile odak grup görüşmeleri gerçekleştirilebilir. Eskişehir’deki diğer turizm
işletmeleri için benzer bir çalışma yapılabilir. Bu çalışmanın devamı olarak yorumların
etkisi sorgulanabilir. Yorumların kaç kişiye fayda sağladığı, yorumları yapan kullanıcıların
demografik özellikleri çalışmaya dahil edilebilir. Bu çalışma sonucunda elde edilen
bulgulardan yola çıkarak temalar arası ilişki araştırılabilir. Ek olarak, söz konusu 10 işletme
yöneticilerinin dahil edildiği bir çalışma yapılabilir ve daha sonra çıkacak sonuçlar ile bu
çalışma sonuçları karşılaştırılabilir.
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ÖZET
Turizm destinasyonlarında yerel yiyeceklerden etkin bir şekilde yararlanılması için
turistlerin yerel yiyecek tüketme ve satın alma davranışlarının iyi anlaşılması
gerekmektedir. Bu çalışmada turistlerin fiyat-kalite ilişkisine dair algılamaları ile yenilik
merakının yerel yiyecek satın alma niyetine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmada nicel yaklaşım çerçevesinde veri toplama tekniği olarak anket yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi oluşturulurken amaçlı ve kolayda örnekleme
yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Bu doğrultuda soru formları 7 Haziran – 12 Temmuz
2016 tarihleri arasında Antalya’da seyahat acentaları tarafından düzenlenen günlük bölge
turlarına katılan yerli turistlere 10.00 – 19.00 saatleri arasında dağıtılmıştır. Bu çerçevede
230 kişiye anket formu dağıtılabilmiş, 13 anket formunun geri dönmediği ve 4 anket
formunun da eksik doldurulduğu ortaya çıkmış ve ilerleyen analizlere 213 adet anket
formu dahil edilmiştir. Toplanan verilerin analizi için frekans analizi, faktör analizi,
korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Bulgular turistlerin fiyat-kalite
ilişkisine dair algılamaları ve yenilik merakının yerel yiyecek satın alma niyetini olumlu
yönde etkilediğini göstermektedir. Çalışma uygulamacılar ve ileriki araştırmalar için
önerilerle sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yerel Yiyecek, Fiyat-Kalite İlişkisi, Yenilik Merakı, Satın Alma Niyeti.
GİRİŞ
Yerel yiyecekler, destinasyonların hem rekabet avantajı elde etmesinde hem de
pazarlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Harrington’ın (2005) gastronomik kimlik
modeli çerçevesinde ifade ettiği gibi benzersiz coğrafi ve kültürel faktörlerin etkisi ile bir
destinasyona özgü hale gelen yerel yiyecekler destinasyonları rakiplerinden
farklılaştırmak için kullanılan en önemli unsurlardan biri olmaktadır (Du Rand ve Heath,
2006). Yerel yiyecekler bir destinasyonun pazarlanmasında da kullanabilmektedir
(Okumus, vd., 2007). Dahası olumlu bir yiyecek imajının yaratılması turistlerin
destinasyonu tekrar ziyaret etmesi ya da başkalarına tavsiye etmesi gibi turist
davranışlarını etkilemektedir (Karim ve Chi, 2010).
Yerel yiyeceklerin destinasyona sağladığı katkılar turizm araştırmacılarının da ilgisini
çekmektedir. Ancak ilgili alanyazın incelendiğinde yerel yiyecek kavramının belirgin bir
tanımı olmadığı dikkat çekmektedir. Bu çerçevede farklı çalışmalarda yerel yiyecek
kavramının malzeme ya da yemek olarak kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Malzeme
olarak yerel yiyecek, yemek üretiminde kullanılan veya tek başına tüketilebilen yiyecek
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malzemesi (et, sebze, meyve, peynir gibi) şeklinde tanımlanabilmektedir. Diğer taraftan
yerel yiyecek yerel mutfak kapsamında yerel yemek olarak da dikkate alınmakta ve
destinasyon imajı bağlantısı kurulabilmekte (Karim ve Chi, 2010) ya da menüde yer alan
yemek şeklinde (Yurtseven ve Kaya, 2011) de ifade edilebilmektedir. Bu çalışmada yerel
yiyecek, yiyecek malzemesi olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda yemekte kullanılan
malzeme olarak yerel yiyeceğin mesafe (Kang ve Rajagopal, 2014), bölge (Sharma vd.,
2009) ve kültür (Inwood vd., 2009) çerçevesinde tanımlandığı görülmektedir. Buna göre
yerel yiyecek belirli bir bölgede yetiştirilen, yerel pazarlardan ya da üreticilerden satın
alınabilen, üretim yeri ile tüketim yeri arasındaki uzaklığı belirli bir mesafe ile sınırlı olan
ve bölgenin yerel kültürünü yansıtan yiyecek olarak ifade edilmektedir (Özdemir vd.,
2015a).
İlgili alanyazında yerel yiyecekler ile ilgili çalışmaların işletmeler ve bireyler olmak üzere
iki düzeyde ele alındığı dikkat çekmektedir. Bu bağlamda işletmeler açısından
değerlendirildiğinde işletme yöneticilerinin ya da şeflerin yerel yiyecek satın alma niyeti
ve motivasyonu, yerel yiyeceğe ilişkin nitelikler ve engeller, yerel yiyecekleri ya da
yemekleri kullanma düzeyleri gibi konulardaki çalışmaların (Inwood vd., 2009; Kang ve
Rajagopal, 2009) öne çıktığı görülmektedir. Diğer taraftan bireylerin yerel yiyecekler ile
ilgili davranışları iki farklı şekilde ele alınabilmektedir. Bunlardan ilki turistlerin
seyahatleri sırasında yerel yiyecek veya yemek tüketim davranışları iken diğeri ise
tüketicilerin turizm bağlamı dışında gündelik yaşantılarında yerel yiyeceğe ilişkin
davranışlarıdır. Turistler ile ilgili yapılan çalışmalarda (Kim vd., 2009; Mak vd., 2012)
turizm bağlamında yerel yemek tüketme motivasyonları ele alınmaktadır. Tüketiciler
üzerine yapılan çalışmalarda ise talebin giderek arttığı ve yerel yiyecek tüketme ve satın
alma eğiliminin yaygınlaştığı vurgulanmaktadır (Onozaka vd., 2010). Çalışmalarda
(Campbell vd., 2015; Bianchi, 2016) yerel yiyecek satın alma veya tüketme davranışının
sosyo-demografik değişkenler, tutumlar, öznel normlar, algılanan davranışsal kontrol,
fiyat-kalite ilişkisine dair algılama, fiyat bilinci gibi çok sayıda faktörden etkilenebileceği
de belirtilmektedir. Ulusal yazında yer alan çalışmalarda da yerel yiyeceğin malzeme veya
yerel yemek şeklinde kavramsallaştırıldığı söylenebilir. Ulusal çalışmalarda bir
destinasyonu ziyaret eden turistlerin yöresel mutfağa ilişkin algılamaları (Gökdeniz vd.,
2015; Bekar ve Belpınar, 2015); yerel restoranlarda yerel yemeklerin yeri (Hatipoğlu vd.,
2013; Erkol ve Zengin, 2015); şeflerinin yerel yiyecek kullanımı (Özdemir vd., 2015a; 2015b)
gibi konularının incelendiği görülmektedir. Bununla birlikte ulusal yazında turistlerin
yerel yiyecek tüketim motivasyonlarına odaklanan tek bir çalışamaya erişilebilmiştir.
Kodaş ve Özel (2016) tarafından yapılan bu çalışmada Beypazarı’nı ziyaret eden yerli
turistlerin yerel yiyecek tüketim motivasyonları incelenmiştir. Ancak söz konusu
çalışmada turistlerin yerel yiyecek satın alma niyetine dair bir inceleme yapılmamıştır.
Hem ulusal yazında hem de uluslararası yazında yerel yiyeceğin öneminin iyi kavranmış
olduğu görülmektedir. Diğer taraftan ilgili alanyazında malzeme olarak yerel yiyecek ile
ilgili çalışmaların daha çok işletme ve tüketiciler bağlamında ele alındığı ve turistler
üzerine yok denecek kadar az sayıda çalışma olduğu dikkat çekmektedir. Benzer bir
şekilde ulusal yazında da özellikle turist – yerel yiyecek ilişkisini konu edinen çok az
sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bundan hareketle bu çalışmada turistlerin yerel
yiyecek satın alma niyetlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu inceleme yapılırken de
turistlerin yerel yiyecek bağlamında fiyat-kalite ilişkisine dair algılamaları ile yenilik
merakının yerel yiyecek satın alma niyetine etkisine odaklanılmaktadır. Böylece yerel
yiyecek–turist davranışı ilişkisine ışık tutacak bulgular sunmak olanaklı olabilecektir.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Yerel yiyecek tüketimi ile ilgili nicel araştırmaların daha çok tüketicilerin yerel yiyecek
satın alma niyetleri ile yerel yiyecek için daha fazla ödeme isteklerini incelendiği
görülmektedir. Bu iki tüketici davranışını bağımlı değişken olarak ele alan çalışmalarda
çok sayıda faktör de bağımlı değişken olarak araştırma modellerine dahil edilmektedir.
Zepeda ve Li (2006) yerel yiyecek ile ilgili tutumlar ve tercihler, davranışlar (yiyecek
yetiştirme, hazırlama, satın alma gibi), demografik değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim
düzeyi, ırk, inanç gibi) ve ekonomik değişkenlerin (gelir) yerel yiyecek satın alma niyetine
etkisini incelemiştir. Ancak bulgular bağımsız değişkenlerden hiç birinin satın alma
niyetini anlamlı bir şekilde etkilemediğini göstermektedir. Benzer şekilde Campbell vd.
(2015) da yaptıkları çalışmada İtalyan ve Amerikalı tüketicilerin yerel olarak üretilen
yiyecekleri satın alma niyetlerini dikkate almıştır. Yazarlar planlı davranış modelini esas
alarak yerel yiyeceklere ilişkin tutum, öznel normlar, algılanan davranışsal kontrol ve
yiyeceğe ilgililik değişkenlerini araştırma modeline dahil etmiştir. Sonuçta sadece yerel
yiyeceğe ilişkin tutumun niyeti olumlu şekilde etkilediği belirlenmiştir. Bianchi (2016) ise
Şilili tüketicilerin yerel yiyecek satın alma niyetlerine odaklanmıştır. Çalışmada yerel
işletmelere ilişkin tutum, yerel yiyecek satın almaya ilişkin tutum, yerel çevreye ilgili olma,
cinsiyet, yaş ve eğitim düzeyi şeklindeki bağımsız değişkenlerden yerel yiyecek satın
almaya ilişkin tutumun, yerel çevreye ilgili olmanın, yaşın ve eğitim düzeyinin niyeti
olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. Campbell vd. (2014) tarafından yapılan
çalışmada ise fiyat bilincinin, yiyeceğe ilgililiğin ve fiyat/kalite ilişkisinin yerel yiyecek için
daha fazla ödeme isteği ile ilişkisi incelenmiştir. Bulgular yerel yiyecek için daha fazla
ödeme isteğinin ilgililik ve fiyat/kalite ilişkisine dair algılamadan olumlu yönde; fiyat
bilincinden ise olumsuz yönde etkilendiğine işaret etmektedir. Az sayıda olsa da konu ile
ilgili nitel araştırmalara da rastlanmaktadır. Söz gelimi, Zepeda ve Leviten-Reid (2004)
katılımcıların yerel yiyeceğin tanımı ile ilgili görüşlerini saptamış ve buna göre
tanımlamalarda mesafe ve coğrafi alan unsurlarının ön plana çıktığını belirtmiştir.
Weatherell vd. (2003) tarafından yapılan nitel araştırmada ise tüketicilerin yerel yiyecek
tercih etmesinde dikkat ettiği unsurlar (lezzet, tazelik, sağlık gibi) ve yerel yiyecek ile ilgili
algılamaları ve ilgileri (yerel yiyecek tüketimine olumlu yaklaşım sergileme gibi) ortaya
konmuştur. Bu çalışmada ise fiyat-kalite ilişkisi ile yenilik merakının yerel yiyecek
tüketimi ile ilişkisine odaklanılmış olması nedeni ile aşağıda bu konulara ilişkin literatüre
değinilmiş ve bu çerçevede araştırmanın iki hipotezi geliştirilmiştir.
Fiyat-kalite ilişkisi ve yerel yiyecek tüketimi
Fiyat tüketicilerin satın alma kararlarında çok önemli bir değişken olarak rol
oynamaktadır. Yiyecek ve içecek tüketiminde ise restoran seçimi (Choi ve Zhao, 2010) ve
yemek seçiminde (Narine ve Badrie, 2007) tüketicilerin fiyata ilişkin algılamaları etkili bir
faktör olabilmektedir. Bu bağlamda özellikle restoran işletmeciliği ile ilgili alanyazında
fiyata ilişkin algılamaların daha çok fiyat-kalite ilişkisi, fiyat bilinci, fiyat-değer ilişkisi ve
fiyata duyarlılık şeklinde kavramsallaştırıldığı görülmektedir (McCall ve Bruneau, 2010).
Fiyat-kalite ilişkisi yüksek fiyatın yüksek kalitenin göstergesi olduğuna ilişkin inanışa
dayanmaktadır (Lee ve Lee, 2015). Ancak fiyatın beklenenden çok daha yüksek olması
durumunda tüketicilerin ürün ile ilgili kalite algılamaları ne kadar olumlu olsa da fiyat
satın almayı engelleyici bir faktör haline gelebilmektedir. Diğer taraftan, fiyatının
beklenenden çok düşük olması da tüketicilerin ürünün kalitesini sorgulamasına neden
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olabilmektedir (Raab vd. 2009). Bu sınırlar arasında ise fiyat ve kalite arasında olumlu bir
ilişki olduğu söylenebilir.
Fiyat ve kalite ilişkisinin hedonik tüketimde daha güçlü olabildiği de ileri sürülmektedir.
Söz gelimi, Miller vd. (2007) şarap tüketimi üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarında
şarap fiyatı ile kalitesi arasındaki ilişkiye dair algılamaların hedonik tüketimde daha
olumlu olduğunu saptamışlardır. Judd (2000) ise ürünle ilgili enformasyonun eksik olması
halinde fiyat-kalite ilişkisinin güçleneceğini belirtmektedir. Buna göre ürünün kalitesine
ilişkin enformasyon sınırlı olduğunda fiyat tek veya en önemli enformasyon parçası
olabilir ve böylece yüksek fiyatın yüksek kalitenin göstergesi olduğu düşünülebilir. Yerel
yiyecek ve fiyat ilişkisi açısından bakıldığında ise yapılan çalışmaların azlığı nedeni ile
kesin bir sonuca varmak zor olmaktadır. Aslında yerel yiyeceğin fiyatı satıldığı mekan,
mevsim, hava şartları ve bulunabilirlik gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir
(Campbell vd., 2015). Fakat yerel yiyecek satın almak için yerel pazarlara gitmek ve yerel
satıcılarla temas kurmak gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği düşünüldüğünde
yerel yiyecekler tüketiciler tarafından maliyetli görülebilmektedir (Bianchi, 2016). Söz
gelimi, Pearson vd. (2011) tarafından yapılan araştırmada tüketicilerin % 45’inin yerel
yiyeceği yüksek fiyat ile ilişkili bulduğu belirtilmektedir. Diğer taraftan yerel yiyecek satın
almak isteyen tüketiciler ya da turistler için satın alma anında yiyecekle ilgili güvenilir
enformasyon kaynakları (tanıdıklar, dışsal değerlendirme sistemleri, uzman görüşleri gibi)
sınırlı olabilir ve bu durumda fiyat önemli bir enformasyon kaynağı haline gelebilir. Bu
görüşü destekler nitelikte, Weatherell vd. (2003) tarafında yapılan bir araştırmada
katılımcıların büyük çoğunluğunun yerel yiyeceğe ilgi duyduğu ancak yiyeceklerin
kalitesi ve fiyatı uygun olmazsa satın almaya devam etmek istemedikleri saptanmıştır. Bu
tartışmalar ışığında yerel yiyecek satın almak isteyen turistler için fiyat yiyeceğin
kalitesinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Buna göre çalışmanın ilk hipotezi
aşağıdaki gibi yazılabilir.
H 1 : Turistlerin fiyat-kalite ilişkisine dair algılamaları onların yerel yiyecek satın alma niyetlerini
olumlu yönde etkilemektedir.
Yenilik merakı ve yerel yiyecek tüketimi
Yenilik merakı veya yenilik korkusu gibi psikolojik faktörler tüketicilerin ve turistlerin
yerel yiyecek tercihlerini etkilemektedir (Cohen ve Avieli, 2004; Kim vd., 2009). Yenilik
korkusu tüketicilerin ya da turistlerin yeni veya bilinmedik yiyeceklere şüphe ile yaklaşma
ve hoşlanmama eğilimini; yenilik merakı ise yeni ve yabancı yiyeceklerin aranılması ve
tüketilmesi için istekli olunması eğilimini (Haven-Tang ve Jones, 2005; Jang ve Kim, 2015)
ifade etmektedir. Bu bağlamda yenilik korkusu olan tüketiciler ya da turistler aşina
oldukları yiyecekleri tüketme eğilimi göstermektedir (Tuorila vd., 2001). Aksine yenlik
merakı olan tüketici ya da turistler ise yeni ve aşina olmadıkları yiyecekleri deneyimlemek
istemektedir (Cox ve Evans, 2008). Konuyu turizm bağlamında inceleyen Cohen ve Avieli
(2004), destinasyondaki hijyen ve sağlık sorunları, alışık olunmayan yerel yeme
alışkanlıkları ve sofra adabı ve iletişim eksiklikleri gibi faktörlerin turistlerin yiyecek
korkusunu tetiklediğini ve yerel yiyecek tüketimini olumsuz yönde etkilediğini
belirtmektedir. Öte yandan yazarlar, turistlerin kendi ülkesinde bulunan etnik
restoranların (destinasyonun yerel mutfağından örnekler sunun restoranlar) ile
destinasyonda bulunan ve özellikle turizme yönelmiş olan restoranların turistlerin yenilik
merakını güçlendireceğini ve dolayısıyla yerel mutfakları deneyimlemelerini
kolaylaştıracağını da vurgulamaktadır. Görgül araştırma bulguları da yenilik korkusu ve
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merakının turistlerin yerel yiyecek tüketme motivasyonlarını etkilediğini göstermektedir
(Kim vd., 2009). Bu açıklamalar ışığında farklı bir coğrafyada ve kültürde yetişen yerel
yiyeceklerin turistler için yeni ve farklı yiyecekler olarak görülebileceği ve dolayısıyla
yenilik arayşında olan turistlerin yerel yiyecek satın alma eğitlimlerinin daha güçlü
olabileceği ileri sürülebilir. Buna göre çalışmanın ikinci ve son hipotezi aşağıdaki gibi
oluşturabilir.
H 2 : Turistlerin yenilik merakı onların yerel yiyecek satın alma niyetlerini olumlu yönde
etkilemektedir.
YÖNTEM
Araştırma hipotezlerini test etmek üzere nicel araştırma yaklaşımından yararlanılarak
toplanan veriler uygun istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Aşağıda örneklem, veri
toplama ve analizlere ilişkin ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.
Örneklem
Çalışmanın örneklemi oluşturulurken amaçlı ve kolayda örnekleme yöntemleri birlikte
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemine dahil edilecek katılımcılara ilişkin ölçütler amaçlı
örnekleme yöntemi çerçevesinde tespit edilmiştir. Bir diğer ifade ile çalışmanın örneklem
çerçevesi oluşturulurken örnekleme dahil edileceklerin 18 yaşının üzerinde ve Antalya
bölgesinde düzenlenen bir tura katılmış olmasına dikkat edilmiştir. Soru formlarının geri
dönüş oranını yüksek tutabilmek amacı ile örnekleme alınacak kişilere ulaşmak üzere
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu doğrultuda soru formları 07 Haziran – 12
Temmuz 2016 tarihleri arasında Antalya’da seyahat acentaları tarafından düzenlenen
günlük bölge turlarına katılan yerli turistlere 10.00 – 19.00 saatleri arasında dağıtılmıştır.
Günlük turlara katılan yerli turistlere yaklaşılarak önce araştırmanın amacı açıklanmış,
elde edilecek verilerin sadece bilimsel araştırma amacı ile kullanılacağı belirtilmiş ve
ardından araştırmaya katılmak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Bu çerçevede 230 kişiye
anket formu dağıtılabilmiştir. Yapılan inceleme sonucu 13 anket formunun geri dönmediği
ve 4 anket formunun da eksik doldurulduğu ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ilerleyen
analizlere dahil edilebilecek 213 adet anket formu geçerli olarak kabul edilmiştir.
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplamak amacıyla anket yönteminden yararlanılmıştır. Soru formu üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm soru formunun başında yer almakta ve
araştırmanın amacını kısaca ifade eden ve verilerin üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını
belirten açıklamadan oluşmaktadır. İkinci bölümde araştırmanın değişkenlerine (yenilik
merakı; fiyat/kalite ilişkine ilişkin algılama; yerel yiyecek satın alma niyeti) ilişkin ölçekler
yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim
durumu, meslek, ortalama gelir gibi demografik özelliklerine ilişkin sorular
bulunmaktadır. Ölçeklerdeki ifadelerin alındığı çalışmalar Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Ölçekte Yer Alan İfadelerin Alındığı Çalışmalar
Ölçek
Çalışma
Yenilik merakı
Kim, Suh ve Eves (2010)
Fiyat/kalite ilişkine ilişkin algılama
Campbell, DiPietro ve Remar (2014)
Yerel yiyecek satın alma niyeti
Bianchi (2016)

Ölçekler Türkçe ve İngilizce dillerine hakim bir öğretim üyesi ve bir öğretim elemanı
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Ardından Türkçe ve İngilizce dillerine hakim bir öğretim
elemanı tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiş ve karşılaştırma yapılmıştır. Ölçeklerin
çevirileri turizm, pazarlama, gastronomi ve yiyecek-içecek işletmeciliği alanındaki üç
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öğretim üyesinin görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri çerçevesinde ölçeklerdeki
ifadelerin çevirilerinde kullanılan birkaç sözcük değiştirilmiş ve Türkçe olarak daha
anlaşılır hale gelmeleri sağlanmıştır. Ardından soru formuna son şekli verilmiştir.
Ölçeklerde yer alan tüm ifadelere katılımcıların 5’li Likert derecelendirmesi (1=Hiç
Katılmıyorum; 5= Tamamen Katılıyorum) ile cevap vermeleri istenmiştir.
Ölçeklerin daha büyük bir örneklem üzerinde uygulanmadan önce test edilmesi amacıyla
bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 30 Mayıs – 03 Haziran 2016 tarihleri
arasında bir Turizm Fakültesi’nin akademik ve idari personelinden oluşan 39 kişiye anket
formları dağıtılmış ve yapılan inceleme sonucunda 4 anket formunun geri dönmediği
ortaya çıkmıştır. Geçerli olan 35 anket formu üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu
ölçeklerin daha büyük bir örneklemde uygulanabileceği anlaşılmıştır.
Analizler
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler frekans ve yüzde dağılımları ile
incelenmiş ve açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve Cronbach’s Alpha değerleri yardımı ile
ölçeklerin geçerliliği ve güvenirliliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Faktör
analizinin ardından araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişkileri teste etmek üzere
korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır.
BULGULAR
Öncelikle araştırmaya katılanların demografik özellikleri ile ilgili bulgular sunulmuş,
ardından sırasıyla değişkenlere ilişkin betimleyici istatistikler verilmiş, ölçeklerin
geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve korelasyon ve regresyon
analizleri sonuçlarına yer verilmiştir.
Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu,
meslek, gelir) ilişkin sonuçlar Tablo 2’de gösterilmektedir. Araştırmaya katılanların %
54’ünün erkek, % 68’inin 40 yaşın altında, % 53,5’inin evli ve % 53,4’ünün de lisans mezunu
olduğu görülmektedir. Katılımcıların % 29,8’sinin ortalama aylık gelirinin 2000-2999 TL
arasında olduğu dikkat çekmektedir.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Değişkenler
Frekans
Yüzde
Değişkenler
Frekans
Kadın
98
46,0
Bekar
99
Medeni
Cinsiyet
Durum
Erkek
115
54,0
Evli
114
İlköğretim
14
6,6
1999 ve altı
32
Lise
41
19,3
2000-2999
56
Eğitim
Gelir
Önlisans
20
9,4
3000-3999
52
Durumu
(TL)
Lisans
113
53,4
4000-4999
23
Lisansüstü
24
11,3
5000 ve üstü
25
18-29
76
35,7
Özel sektör
139
Kamu
30-39
69
32,4
Meslek
54
sektörü
Yaş
40-49
41
19,2
Çalışmayan
20
50 +
27
12,7

Yüzde
46,5
53,5
17,0
29,8
27,7
12,2
13,3
65,3
25,4
9,4

Geçerlilik ve Güvenilirliliğe İlişkin Bulgular
Çalışmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla açıklayıcı faktör
analizi uygulanmıştır. Analizlere ilişkin sonuçlar Tablo 3’te sunulmaktadır. Her bir ölçek
için ayrı ayrı yapılan faktör analizleri yenilik merakı, fiyat/kalite ilişkisi ve niyet ölçeğinin
tek faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Araştırma verilerine faktör analizi
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uygulayabilme koşulunu gösteren KMO (Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling
Adequacy) değerlerinin (yenilik merakı ölçeği için % 77,4; fiyat / kalite ilişkisi ölçeği için %
82,8 ve niyet ölçeği için % 74,4) iyi bir düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma
verilerinden anlamlı faktörler çıkarılabileceğini gösteren küresellik derecesinin ise her bir
ölçek için istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ölçekleri oluşturan ifadelerin
faktör yüklerinin yüksek olması da yapı geçerliliğini desteklemektedir. Ölçeklerin
varyansı açıklama oranları (yenilik merakı ölçeği için % 68,7; fiyat / kalite ilişkisi ölçeği için
% 82,9 ve niyet ölçeği için %82,3) da oldukça tatmin edici bir seviyedir. Ölçeklerin
güvenilirliğini göstermede araştırmacılar tarafından sıklıkla kullanılan katsayı, iç tutarlılık
kapsamında hesaplanan Cronbach’s Alpha değeridir. Bu çalışmada da her bir ölçek için
ayrı ayrı olmak üzere Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanmıştır. Tablo 3’te yer alan
değerlere (yenilik merakı ölçeği için % 84,2; fiyat / kalite ilişkisi ölçeği için % 93,1 ve niyet
ölçeği için % 89,1) bakıldığında ölçeklerin tatmin edici düzeyde güvenilir olduğunu
söylemek mümkündür.
Çalışmada değişkenlere ilişkin verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine bakmak
için basıklık ve çarpıklık değerleri de dikkate alınmıştır. Tabachnick ve Fidell’e (2013) göre
verilerin normal dağılım göstermesi için basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,5 ile +1,5
arasında yer alması beklenmektedir. Tablo 3’te sunulan değerlere göre değişkenlere ilişkin
verilerin bu beklentiyi karşıladığını söylemek mümkündür. Böylece araştırma verileri ile
parametrik testleri yapmanın olanaklı olduğu anlaşılmıştır.
Tablo 3. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirliğine İlişkin Bulgular
Boyutlar ve
Ölçek
Maddeleri

Orta
lama

Stan
dart
Sap
ma

Yenilik
merakı

3,78

0,96

3,99

1,12

90,9

3,98

1,15

86,0

3,33

1,26

72,7

3,85

1,12

81,0

Yeni
yiyecekleri
deneyimleri
m
Farklı
kültürlerin
yiyeceklerind
en hoşlanırım
Sürekli yeni
ve
farklı
yiyecekleri
deneyimleri
m
Yeni
etnik
restoranları
deneyimleme
kten
hoşlanırım
Fiyat / kalite
ilişkisi

3,15

1,26

Fak
tör
Yük
ü

Özde
ğer

Açıkla
nan
Varya
ns %

2,751

68,766

3,320

82,990

Bartlett’s
K
Test
of
M
Sphericit
O
y (p)
7
7 390,474
, (0,000)
4

8
2
,
8
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760,928
(0,000)

Cronb
ach’s
Alpha

Çarpı
klık

Bası
klık

84,2

-0,837

0,203

93,1

-0,070

1,182

Yerel olarak
üretilen
yiyeceklerin
fiyatları,
kalitesinin
önemli
bir
göstergesidir
Yerel olarak
üretilen
yiyeceklere
daha
fazla
ödediğimde,
yemeğin
kalitesi de iyi
olur
Yerel olarak
üretilen
yiyeceklerin
fiyatı
daha
yüksek
olduğunda
yemeğin de
kalitesi
iyi
olur
Yerel olarak
üretilen
yiyeceklerin
fiyatı
kalitesini
çoğunlukla
fiyatlarına
göre
değerlendire
bilirim
Niyet
Yerel
kaynaklı
ürünleri
kesinlikle
satın alırdım
Yerel
kaynaklı
ürünleri
kuşkusuz
satın alırdım
Yerel
kaynaklı
ürünleri
büyük
olasılıkla
satın alırdım

3,36

1,35

86,3

3,05

1,37

92,8

3,04

1,39

94,9

3,17

1,42

90,2

3,89

0,86

4,02

0,98

91,5

3,71

0,98

89,0

3,97

0,89

91,8

2,471

82,352

7
4
,
4
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374,096
(0,000)

89,1

-0,841

0,271

Hipotezlerin Testi
Araştırmanın hipotezlerini test etmek için regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Ancak
regresyon analizini yapmadan önce analize dahil edilecek bağımlı değişken ile bağımsız
değişkenler arasında ilişki olup olmadığını kontrol etmek gerekmektedir. Bunun için
Pearson korelasyon analizi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4’e göre
yenilik merakının % 63,2 ve fiyat / kalite ilişkisinin de % 38,3 oranında niyet ile ilişkili
olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu ilişki katsayıları da istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu
bağlamda değişkenler arasındaki ilişkilerin regresyon analizi ile de incelenmesi
mümkündür. Bu çerçevede yenilik merakı ve fiyat-kalite ilişkisi bağımsız değişkenler,
satın alma niyeti bağımlı değişken olmak üzere regresyon modeli oluşturmuştur.
Tablo 4. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlara İlişkin Bulgular
Pearson Korelasyon Katsayısı
Anlamlılık Düzeyi
Yenilik merakı
0,632
0,000
Fiyat/kalite ilişkisi
0,383
0,000

Regresyon analizinin yapılabilmesi için doğrusallık, eşvaryanslılık (homoscedasticity),
hata terimlerinin normal dağılımı, hataların bağımsızlığı ve bağımsız değişkenler arasında
çoklu doğrudaşlık (multicollinearity) sorununun olmaması gibi önemli varsayımların
karşılanması gerekmektedir. Bu çerçevede, bu çalışmada oluşturulan regresyon modelinin
varsayımlara uygunluğu Field (2009) tarafından önerilen yöntemlerle incelenmiştir.
Doğrusallık, eşvaryanslılık ve hata terimlerinin normal dağılımı varsayımları için
standardize hata terimleri ve standardize tahmini değerlere ilişkin saçılım grafiği,
histogram ve normal P-P grafiklerine bakılmıştır. Standardize hata terimleri ve standardize
tahmini değerlere ilişkin saçılım grafiği üzerinde noktalar sıfırın etrafında düzgün bir
şekilde dağılım gösterdiği için doğrusallık ve eşvaryanslılık varsayımının ihlal edilmediği
görülmüştür. Standardize hata terimi değerlerinin histogram üzerinde normal dağılıma
yakın bir şekil almış olması ve normal P-P grafiğinde de gözlenen hata terimlerinin düzgün
bir çizgi etrafında dağılım göstermiş olması normal dağılıma uygun olduğuna işaret
etmektedir. Hataların bağımsızlığı için Durbin-Watson testi uygulanmış ve Tablo 5’te
görüldüğü gibi test değerinin 1-3 arasında bir değer (1,941) aldığı ve varsayımın ihlal
edilmediği anlaşılmıştır. Bağımsız değişkenlere ilişkin tolerans değerlerinin de hiç biri 0,1
den küçük olmayıp varyans artış değerlerinin de hepsi 10’dan küçüktür. Bu değerler
modelin çoklu doğrudaşlık sorunu olmadığına işaret etmektedir. Modeldeki değişkenler
arası ilişkilere bakmadan önce modelin F testi sonuçları (F değeri= 83,103; p= 0,000) da
değerlendirilmiş ve uygun bir model olduğu görülmüştür.
Tablo 5. Bağımsız Değişkenlerin Bağımlı Değişken Üzerindeki Etkisine İlişkin Bulgular
Beta
t
Tolerans
Varyans Artış
Anlamlılık
Bağımsız değişkenler
Katsayısı
değeri
Değeri
Değeri
Yenilik merakı
0,568
10,520
0,000
0,915
1,092
Fiyat/kalite ilişkisi
0,220
4,071
0,000
0,915
1,092
R
0,66
R2
0,44
Düzeltilmiş R2
0,43
Durbin-Watson değeri
1,941

Araştırma hipotezlerini test etmek üzere regresyon modeli kapsamında bağımsız
değişkenlerin beta katsayılarına ve anlamlılık düzeylerine bakılmıştır. Bu bağlamda
yenilik merakı (B= 0,568; p= 0,000) ve fiyat/kalite ilişkisi (B= 0,220; p= 0,000) yerel yiyecek
satın alma niyetini anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Beta katsayılarına bakıldığında
yenilik merakının yerel yiyecek satın alma niyetini açıklayan en güçlü bağımsız değişken
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olduğu görülmektedir. Tablo 5’teki sonuçlara göre modele ilişkin R2 (0,44) değerinin kabul
edilebilir bir seviyede olması ve düzeltilmiş R2 (0,43) değerinin de R2 değerine yakın çıkmış
olması modelin uygun bir model olduğuna işaret etmektedir. Tüm bunların ışığında hem
H 1 hipotezi hem de H 2 hipotezi kabul edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, turistlerin fiyat-kalite ilişkisine dair algılamaları ile yenilik merakının yerel
yiyecek satın alma niyetine etkisinin araştırılmasını amaçlamıştır. Çalışma ile elde edilen
bulgular turistlerin fiyat-kalite ilişkisine dair algılamaları ve yenilik merakının yerel
yiyecek satın alma niyetini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.
Çalışmada elde edilen sonuçların uygulamacılar açısından önemli çıkarımları
bulunmaktadır. Destinasyon imajı ve yerel yiyecek ilişkisinin kuvvetlendirilmesi yerel
turistlerin yiyecek tüketimini ya da satın almasını arttırabilir. Bunun için destinasyonların
tanıtım materyallerinde yerel yiyecek ile ilgili enformasyona ve görsellere yeterince yer
ayrılması gerekmektedir. Bu tanıtım çalışmalarında çevreyi koruma (nakliyenin yarattığı
çevre sorunlarının azaltılması); sürdürülebilirliğin sağlanması (yerel kültürü, mirası ve
gelenek-görenekleri korumaya yardımcı olma); yerel ekonomiye katkı sağlanması
(tüketici-yerel üretici ilişkisinin gelişmesi, yerel üreticilerin gelirlerinin artması) ve sağlığın
korunması ya da iyileştirilmesi (taze, besleyici ve doğal yiyeceklerin tüketilmesi) gibi yerel
yiyecek tüketme yoluyla yaratılacak bireysel ve toplumsal faydalar da iyi anlatılmalıdır.
Turistler için yerel yiyeceğin yeni bir deneyim yaşatma potansiyeli de ön plana
çıkarılabilir. Yerel yiyeceğin kalitesi başta olmak üzere olumlu niteliklerinin vurgulanması
ve yerel yiyecek-kalite ilişkisinin iyi anlatılması yoluyla yerel yiyecekler için yüksek fiyat
ödemenin yüksek kaliteyi elde etmeye katkı sağlayacağı belirtilebilir. Turistlerin yerel
yiyecek satın alırken yaşadığı alışveriş deneyiminden heyecan ve mutluluk duymaları
sağlanmalıdır. Bunun için yerel yiyeceklerin satın alınabileceği çiftçi pazarları, yerel
pazarlar, üreticiler, çiftlikler, meyve ve sebze bahçeleri gibi alanların oluşturulması,
buralara yapılacak seyahatlerin kolaylaştırılması ve doğrudan üreticilerle temas kurma
olanaklarının geliştirilmesi gibi uygulamalar etkili olabilir.
Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın birtakım sınırlılıkları da
bulunmaktadır. Araştırmanın önemli bir sınırlılığı belirli bir bölgede düzenlenen tur
programlarına katılan yerli turistler ile yapılmış olmasıdır. İleriki çalışmalar hem yerli hem
de yabancı turistleri kapsayacak şekilde tekrar edilebilir ve böylece yerli ve yabancı
turistler arasında karşılaştırmalar da yapılabilir. Bu çalışmanın amacı gereği araştırmaya
katılan turistlerin demografik özellikleri ile yerel yiyecek satın alma niyeti arasındaki
ilişkileri incelemek mümkün olmamıştır. Bu bağlamda ileride yapılacak çalışmalarda
demografik değişkenlerin yerel yiyecek satın alma niyeti ile ilişkisi ölçülebilir. Öte yandan,
ileriki araştırmalarda bu çalışmada araştırma modeline dahil edilmeyen değişkenler
(tutum, öznel normlar, ilgililik gibi) de dikkate alınabilir. Bu çalışma da ilgili literatürdeki
birçok çalışma gibi nicel araştırma yöntemini benimsemiştir. Bu yolla değişkenler
arasındaki ilişkiler sınanmıştır, ancak turistlerin yerel yiyecek tüketimi ile ilgili
derinlemesine bir anlayış geliştirmek üzere ileride nitel araştırmaların da yapılması
önerilir.
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ÖZET
Renk, geçmişten günümüze kadar farklı anlam ve durumlarda toplum ilişkilerini
düzenleyen bir unsur olarak kullanılmıştır. Toplumsal hayatı düzenleyen öğeler
(psikolojik, sosyal, kültürel vb.) rengin görsel etkileme gücü ile birleşerek iletişimde
insanlara yeni anlatı yolları sağlamıştır.
Renk, eski çağlardan bu yana bir nevi hayatı anlamlı ve anlaşılır kılan ipuçlarıdır.
Görülenden çok içerdiği anlam ile ilgili gerçek olanı ve ortak bilgi paylaşımını gösteren,
toplumsal yaşamın her alanında etkin bir rol oynayan renk toplumsal iletişim sürecini
devam ettiren bir araç olduğu söylenebilir. Renk, iletişimin doğal bir öğesi olduğundan
insanlar için farklı bir dil biçimine dönüşmektedir. Herhangi bir yazılı bilginin olmadığı
durumda bile renkler kullanılarak iletilmek istenen mesajlar ile insanlar anlaşabilmekte ve
kalıcı bir bilinçaltı etkisi ortaya çıkabilmektedir.
Bu bilgiler ışığında renk ve ton olgusuna restoranlar açısından bakarak restoran
dizaynında renk ve tonların etkilerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel bir
yöntem ile hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda renklerin yeme, iştah, konfor, yenilenden
zevk alma gibi duyguları etkilediği ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: renk ve ton, restoran, dizayn.
GİRİŞ
Dünyayı kuşatan renkler farkında olarak ya da olmayarak hayatı ve tercihleri
etkilemektedir. Eski zamanlardan beri renklerin insanlar üzerinde etki yarattığı
bilinmektedir. Renkler tarih boyunca farklı coğrafya ve kültürlerde bir ifade aracı olmanın
ötesinde, sembolik düşünce ve anlamların da ifadesi olmuşlardır (Mazlum, 2011).
Zamanla insan psikolojisi, kişiliği ve ruh dünyası ile renkler arasında bir ilişki olduğu
ortaya çıkarılmıştır. Renkler odaklanma, dikkatli olma, saldırganlık seviyesi ve stres gibi
etkilere sahip olup, bazı renkler bireyde heyecan, mutluluk duygularını uyandırırken; bazı
renkler de can sıkıntısı, depresyon gibi duyguları tetiklemektedir. Farkında olunmasa bile
renkler bireyler üzerinde büyük etkiler yaratarak onları etkilemektedir ve kişilerin giyim
tarzlarını ve estetik algılarını, renkler oluşturmaktadır. (Çalışkan ve Kılıç, 2014).
KURAMSAL ÇERÇEVE
Renkler hayatın anlamlı parçalarından birisidir ve renklerin insanlar üzerinde yaptığı etki,
eski zamanlardan beri bilinmektedir. İnsanoğlu günlük hayatın çeşitli yerlerinde bazen
arzularını, isteklerini ve mutluluklarını, bazen de üzüntülerini renklerle yansıtarak
kullanmışlardır (Mazlum, 2011).
Renk, beynin görülebilir renk dalgalarının farklı dalga boylarını algılamasıdır (Dodsworth,
2012). Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen
yansıması nedeniyle çeşitlilik gösterir ve bunlara renk tonu ya da renk denir (Çekinmez,
2010).
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Rengin sahip olduğu nitelikleri tanımlamak için çeşitli kavramlardan yararlanılır. Bu temel
kavramlar; renk tonu, renk doygunluğu ve renk değeridir. Bir rengin çeşidi,“renk tonu”
olarak adlandırılır. Aynı renk ailesinin değer ve doygunluk açısından ayrılan ancak yakın
ilişkileri görülen derecelenmesi tonu oluşturmaktadır. Bu noktada renk tonu, birincil
renklerin (ana renk) birbirinden ayrıldığı fiziksel özelliğini oluşturmaktadır. Bir rengin
görsel şiddetine ve saflığına göre de bir “doygunluğu”, rengin yansıttığı ışık miktarına
göre bir “değeri” söz konusudur (Ahbap, 2014; Sağocak, 2005).
Gittikçe artan rekabet ortamında restoran endüstrisinde tüketicilerin yiyecek içecek
işletmesi tercihinde etkili olan unsurlar dünyada giderek önem kazanmıştır. Gerek günlük
yaşamda gerekse tatil gibi özel anda gerçekleşen restoran deneyimi birçok faktörden
etkilenmektedir. Bu faktörler yiyeceğin tadı, yumuşaklığı, kokusu gibi duyumsal öğeleri
içeren yiyecek içi faktörler ve bilgi, sosyal çevre, fiziksel alan ve mekan tasarımı gibi
faktörleri içeren yiyecek dışı olmak üzere iki ana bölüme ayrılmaktadır. Özellikle hizmetin
sunulduğu ortam özelliklerinin tüketiciler üzerinde bıraktığı etki tüketici tercihleri
konusunda belirleyici özelliklere sahiptir. Kotler (1973) çalışmasında; çevresel faktörlerin,
bir mekanı ziyaret etmek üzere müşterilerin kararını etkileyebileceğini ileri sürmüştür
(Bekar ve Sürücü, 2015).
Renkler ve Özellikleri
Renkler, objelerin üzerine çarpıp yansıyan farklı dalga boyutuna sahip ışık dalgalarının
algılanmasıdır. Gözümüzde yer alan hassas hücreler sayesinde bu türden yüzlerce farklı
dalga boyundan renk şeridini ayırt edebilmekte ve böylece dünyayı renkler içinde
algılamaktayız (Güney, 2012).
Renklerin bir kısmı daha kolay fark edilme özelliğine sahipken bazıları da insan
psikolojisini olumlu ya da olumsuz olarak etkileme gücüne sahiptir (Akkın, Eğrilmez ve
Afrashi, 2004). Bunun yanı sıra günlük yaşamımızın her anı ve her yeri renklerle doludur;
sinirlenince kızarmak, korkunca mosmor kesilmek, kötü olayda karalara bürünmek, toz
pembe hayaller kurmak, beyaz yalan söylemek gibi deyimlerle renkler hayatımızın her
parçasında yer almaktadır.
Renkler yansıttıkları farklı ışıltı, yarattıkları duygularla hayata değişik değerler
katmaktadırlar. (Çalışkan ve Kılıç, 2014). Genel olarak renk, doğrudan ruhu etkileyen bir
güçtür. Ruhta titreşimler yaratarak insanı madde dünyasından içsel dünyaya doğru
yönlendirir, içimizdeki uyum ve estetik isteklerimizi giderir. Tek başına bir renk bir cismi
açıklamayabilir; ama bir duyguyu, düşünceyi anlatmaya yetebilmektedir (Alper ve
Yılmaz, 2004).
Çevreyle olan duyusal etkileşimimizin ağırlıklı kısmı, ışık ve renk uyaranlarının
oluşturduğu görsel algılamalarımıza dayanmaktadır. Işık frekansının belli bir orandaki
yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkan renkler, içerdikleri düşük ya da yüksek titreşimli
enerjileriyle insan psikolojisi ve davranışları üzerinde etkili olmaktadırlar (Sağocak, 2005).
Renklerin Psikolojik Etkileri
Renkler içerdikleri düşük ya da yüksek titreşimli enerjileriyle insan psikolojisi üzerinde
etkili olmaktadırlar. İnsanın duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyasını derinden etkileme
gücüne sahiptirler (Özbudak, Gümüş ve Çetin, 2003).
Psikolojik etkilerine göre renkler sıcak ve soğuk olarak sınıflandırılır. Sıcak ve soğuk
renklerin insanlara hissettirdikleri şeyler farklılık gösterir. Sıcak renkler aktif renkler iken,
hareketlilik, canlılık ve neşe vermektedir. Ayrıca daha çabuk algılanabilme ve görsel düzen
içinde görünebilme özelliklerinden dolayı bize yakın olma hissi uyandırmaktadır. Sıcak
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renkler, izleyeni uyarır, neşelendirir, fiziksel gücü, enerjiyi, dinamizmi arttırır,
metabolizmayı hızlandırır fakat fazlası heyecan, yorgunluk, şiddet, saldırganlık ve
konsantrasyon güçlüğü yaratabilir. Örneğin, kırmızı renkli araç kullananların diğer
renklere oranla daha fazla kaza yapmaları, ayrıca tehlike ve yasakların belirtilmesinde
kırmızının, dikkat ve uyarı amaçlı olarak sarı rengin kullanılması. Sıcak renkli cisim ve
mekanların daha yakında ve büyük göründükleri bilinir. Büyük mekanların küçük
görünmesi istenildiği zaman sıcak renkler kullanılması ya da küçük mekanların büyük
algılanmasını sağlamak için soğuk renklerle boyanması bu konuya örnek olabilir (Sağocak,
2005; Şimşek ve Cömert, 2016).
Soğuk renkler geriye çekilme etkisi, uzaklık hissi doğurmaktadır. Yatıştırıcı ve
dinlendiricidir; güven, huzur, üretkenlik, sorumluluk, düzen, ferahlık, barış, özgürlük gibi
duyguları çağrıştırır. Soğuk renkler aşırı dozda kullanıldıklarında ise kasvetli, hatta moral
bozucu, bir etki yaratıp; tembellik, ağırkanlılık, hayalperestlik, duygusallık
uyandırabilirler (Sağocak, 2005).

Aktif, heyecan verici,
vahşi, sıcak, canlı

Kırmızı

Turuncu
Sarı

Anlamlar

Renkler

Sakinleştirici, soğuk,
huzurlu, nazik, pasif

Siyah
Kahverengi
Mor

Mavi
Yeşil
Beyaz

Şekil.1 Renklerin Etkileri
Kaynak: De Bortoli ve Maroto, 2001

Renk Algısı
Renk algısı kişiden kişiye değişen sübjektif bir olgudur. Algılar beynin yorumlaması
sonucu oluşmaktadır. İnsan beyni bu yorumlamaları yaparken içinde bulunulan toplumun
kültürü, inanışları, değer yargıları, dini ve bireylerin yaş ve cinsiyeti etkili olmaktadır. Bu
yüzden aynı renk bir toplumda ölümü simgelerken diğer toplumda mutluluğu
simgeleyebilmektedir (Ahbap, 2014).
Renkler toplumların kültürlerinde eski çağlardan bu yana önemli bir sembol olarak yer
almıştır. Kimi zaman yönler tanımlanırken (Türklerde binlerce yıldır siyah rengin kuzeyin
sembolü olarak kullanılması, Kuzeydeki deniz Karadeniz örneği), kimi zaman milli
duygular ifade edilirken (bayraklarda şehit kanını sembolize eden kırmızı rengin sıkça
kullanılması), cinsiyet tanımlanırken (pembe ve mavi), dini kimlikler belirlenirken
(Mavinin Yahudiler için, yeşilin ise Müslümanlar için kutsal renk kabul edilmesi), camiler,
tapınaklar ve mimari yapılar süslenirken vb. renkler sembolik anlamları düşünülerek
kullanılmıştır (Mazlum, 2011).
İnsanlar renkleri günlük hayatın çeşitli yerlerinde arzularını, isteklerini, mutluluklarını ve
üzüntülerini renklerle yansıtmak için kullanmışlardır. Matem ortamında insanların siyah
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renk giymeleri, gökyüzündeki mavi rengin huzur vermesi, beyaz gelinliğin masumiyeti ve
temizliği çağrıştırması buna örnek olarak verilebilir (Mazlum, 2011).
Peki renkler genel olarak bizlere ne anlam ifade ediyorlar? Birçok çalışmada renklerin
anlamlarına, çağrıştırdıkları duygulara ve kültürlere göre farklılıklarına er verilmiş.
Hepsini toparlayacak olursak renklerin anlamları (Ahbap, 2014; Mazlum, 2011; Özdemir,
2005; Sattı, 2011; Yılmaz, 2013; Güney, 2012; Bingöl, 2012; Özerdem, 2015; Ayhan, 2007;
Çalışkan ve Kılıç, 2014; Baattin, 2013);
Kırmızı; renk ana renklerdendir ve doğada bu rengin örneği ateş ve kandır. Bu renk
heyecan, kudret ve akıncılık sembolü olarak anılmaktadır. Kırmızı bazı toplumlarda
saltanat ve iktidarın simgesi, bazı toplumlarda saflığın rengi, iyi şansın sembolü olarak
kabul edilmektedir. Genel olarak kırmızı renk canlılık, girişkenlik, dışadönüklük, irade,
güç, cinsel güç, kızgınlık, hırs ve olumluluk anlamına gelir. En çok ilgiyi çeken renk olan
kırmızı, uzun süre seyredildiğinde gerginlik yaratabilmektedir. Aynı zamanda hareketin
ve aktivitenin en yoğun olduğu mekanlar için en uygun renklerdir. İnsanlar kırmızı tonlu
mekanlarda zaman kavramını unuturlar. Bu yüzden tüm gece kulübü, bar türü yerlerde
kırmızı tonlar kullanılır. Ayrıca kırmızı tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır ve aynı
zamanda iştah artırır. Bu yüzden birçok gıda firması logosunda kırmızı rengi çokça
kullanmaktadır.
Beyaz; Doğu kültürlerinde beyaz matem rengidir ve de ölümü sembolize etmektedir. Batı
kültürlerinde ise saflığın rengi olarak gelinliklerde kullanılır. Genel olarak beyaz;
masumiyet, zafer, barış, neşe, yücelik, teslimiyet ve merhametin, rengidir ve ölümsüzlüğü
de sembolize etmektedir. Masumiyet ile ilişkilendirilen bu renk beraberinde akla
mutluluğu da getirmektedir. Parlak ve ihtişamlıdır. Beyaz parlaklığı nedeniyle temizlik,
ferahlık ve saflık gibi duyguları verir. Bunun yanı sıra istikrarı ve devamlılığı da temsil
ettiği için kullanıldığı mekanlar daha güven vericidir. Gözleri dinlendirir ve mekanı gerçek
boyutlarından daha büyük gösterir.
Sarı; genelde Doğu toplumları için kutsal bir renk olan sarı, Batı toplumlarında eğlence ve
mutluluğu da sembolize etmektedir. Simgesel olarak güneş ışığını hatırlatır ve dikkat
edilmesi gereken önemli noktalar için uyarıcı rol oynar. Renkler içinde en ışıklısı olduğu
için en uzaktan görülenidir. Gençliğin ve dikkat çekiciliğin ifadesidir. Sanılanın aksine sarı
beyazdan daha göz alıcı bir renktir. Dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin diye tüm
taksiler sarıdır. Kullanıldığı mekanda uyaran, neşelendiren, dikkat çeken bir etki
yaratmaktadır. Genişlemeyi, iletişimi ifade etmektedir. Bununla birlikte hızı ve satın alma
ruhunu temsil eder. Fast food ya da alışveriş şirketlerinin sarı tonlarını kullanması bu
nedenledir.
Siyah; en güçlü renklerden biridir. Birçok ülkede matem, korku, ölüm, umutsuzluk gibi
olumsuz duyguları ifade eder. Bu çağrışımlarının yanında gücü, soyluluğu, ağırbaşlılığı,
otoriteyi, aklı, gücü, erdemi, gizemi de temsil etmektedir. Gecenin rengi olduğu için
ağırlık, ciddiyet ve tehlikenin temsilcisi olmasına rağmen ölçülü kullanıldığında
dekorasyonda zerafetin de işaretidir.
Turuncu; dışa dönük, parlak, sıcak ve göz alıcı bir renk olarak bilinmektedir. Yüksek
frekansa sahip renklerden biridir. Araştırmalar bütün renklerin içinde en çok dikkat çekici
renk olduğunu göstermiştir. Ayrıca dinamizm, uyarım, cömertlik, konukseverlik gibi
çağrışımları da simgelemektedir. İştah açıcı özelliğe sahip olduğu için özellikle
restoranlarda ve servis takımlarında kullanılan turuncu başkalarına karşı nezaketi ve
saygıyı vurguladığı gibi sosyal etkileşimleri de arttırır.
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Yeşil; Batı coğrafyasında parayı temsil ederken Ortadoğu’da dini inançları simgeler.
Sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir etki yapar. Yeşil, mavi ve sarının
birleşiminden oluşur ve her iki rengin özelliklerinin uyumlu bir birlikteliğini bünyesinde
barındırır. Mavide olduğu gibi huzur verici ve dinlendirici bir etkiye sahip iken, sarının da
canlılığını taşımaktadır. Tazelik, serinlik, büyüme, yeniden doğuş, huzur, güven, bahar ve
canlılığı çağrıştırmaktadır. Bekleme salonlarının ve fuayelerin yeşil, fıstık yeşiline çalan
renklerde dekorasyon yapılması bundan dolayıdır. Birçok e-ticaret sitesinde satış için
kullanılan butonlarda yeşil renk tercih edilir. Yeşil doğadaki yaygınlığı sebebiyle gıda
ambalajlarında tazelik ve doğallık etkisi vermek için sıkça kullanılmaktadır. Et satılan
yerlerde yine kırmızının hâkimiyeti görülürken bunun tam tersine yeşil rengin
vejeteryanlığı çağrıştırdığından çokça kullanılmadığı görülmektedir.
Mavi; deniz ve gökyüzünü çağrıştırdığından sakin ve dinlendirici bir atmosfer oluşturan
derin ve kadınsı bir renktir. Görüntü olarak sakinliği ifade etmesine rağmen mavi, geniş
alanlarda kullanıldığında kasvetli bir görüntü verir. Kararlı ve güvenilir bir renktir.
Uyumu ve huzuru çağrıştırır. Ayrıca açık mavi mekansal ferahlık yaratır. Mavi rengin
iletişim yönü kuvvetlidir. İşte bundan dolayı Facebook, Twitter, Skype gibi iletişim araçları
bu rengi kullanır. Bununla birlikte mavi, bütün renkler arasında en iştah kapatıcı renktir.
Yiyecek ambalajlarında ve restoranlarda kullanılması sakıncalıdır.
Mor; yaratıcılığı, duygusallığı ve gizemi temsil eder. Mistik bir yücelik getirir ve metafizik
gücü simgeleştirir. Eskiden beri ihtişam ve lüksün son basamağı olarak düşünülür. Tarih,
yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini kaydeder. Nevrotik
duyguları açığa çıkardığından, insanların bilinçaltını korkuttuğu saptanmıştır. İntihar
edenlerin beğendiği renktir.
Pembe; sakinliği, aşkı ve feminenliği sembolize eder. Uyum, neşe, şirinliğin ve sevginin
simgesidir. Rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Pembe aynı zamanda çocuk
rengidir.
Lacivert; kozmik renk olarak kabul edilir; sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgeler. O
yüzden dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında laciverdi kullanır. Lacivert giyen
kişiler kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederler. İnsanların üzerinde
başarılı ve güçlü imajı bırakır.
Kahverengi; yerkürenin, toprağın rengi olarak bilinir. İnsan üzerinde hareketlilik, yerinde
duramayan bir etki bırakır. Yapılan araştırmalar sonucunda bu rengin insanların
hareketliliğini hızlandırdığı bulunmuştur. Kahverengi kullanım alanına göre farklı
anlamlara bürünebilmektedir. Herhangi bir mekân için kullanılıyorsa mutsuz, kederli bir
ortam yaratabilir. Mobilyalarda ve duvarlarda bulunan kahverengi yoğunluğu bireyi
huzursuz eder ve kişiler ortamdan bir an önce ayrılmak ister. İnsan hareketini
hızlandırdığı için özellikle Fastfood restoranlarının iç mekanlarında kahverengi kullanılır.
Kansas Üniversitesi Sanat Müzesi’nde bir araştırma için halının altı elektronik bir sistemle
donatılmış ve duvarın rengi beyaz ve kahverengi olarak değişebilir yapılmıştır. Arka fon
beyaz kullanıldığında insanlar müzede yavaş hareket etmişler, kahverengine döndüğünde
ise müzede insanlar çok daha hızlı hareket edip, daha az alan dolaşmış ve müzeden çok
daha kısa sürede ayrılmışlardır.
Gri; ağırbaşlılık ve sadaktın rengi olarak bilinmektedir; bu renk işini ciddiye alan
kimselerce çok tercih edilmektedir. Bu rengin diplomatik bir renk olduğu belirtilmektedir.
Türk Silahlı Kuvvetlerinde gri rengin sıkça kullanımı bu renge yüklenmiş olan diplomatik
anlamı kanıtlar niteliktedir. Bu renk ciddiyetin yanında nezaketi de içerisinde
barındırmaktadır. Gri rengin tonları farklı erkiler yaratmaktadır. Örneğin; maviye yakın

248

bir ton kasvetli bir etki yaratırken, beyaza yakın tonu ise huzuru çağrıştırır. Fakat gri renk
yaratıcılığı olumsuz yönde etkileme gücüne sahiptir. Bu yüzden bu rengin okullarda
kullanılması çok uygun değildir.
Rengin Mekan İşlevine ve Boyutlarına Etkisi
Renk, mekanın işlevini ifade etmek ve gerçekleştirmek yoluyla mekanın algılanmasına
katkıda bulunmaktadır. Seçilecek olan renk mekanın işlevine uygun eylemlerin
sürdürülmesine yardımcı olur. Mekanların birbirinden farklı ve birden fazla işlev
taşıdığını göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla renk tercihinde bir mekanın hangi
amaca hizmet edeceği önemli bir rol oynamaktadır.
Renk tercihinde göz önünde bulundurulması gereken mekanın boyutları önemli bir
etkendir. Özellikle bir mekanın boyutlarını olduğundan farklı algılatmak istediğimiz
durumlarda (örneğin; daha küçük-daha büyük, daha alçak-daha yüksek veya daha dardaha geniş) oldukça önemlidir. Bu durum renklerin niteliksel özelliklerini bilmeyi
gerektirir. Genel olarak sıcak renklerin daha yakın, soğuk renklerin ise uzak hissi
verdikleri söylenebilir ancak bu etkiyi renklerin sıcaklıklarından önce doymuşlukları
belirler. Doymuşluğu daha yüksek olan renk, soğuk bir renk de olsa daha yakınmış hissi
verir (Özdemir, 2005).
Yüksek tavanlar, sıcak renk ve koyu değerler ile daha alçak algılanırlar.
Alçak tavanlar ise soğuk renk ve açık değerler ile daha yüksek algılanırlar.
Yan duvarlar, soğuk renk ve açık değerler ile birbirlerinden daha uzak algılanırken, sıcak
renk ve koyu değerler ile birbirlerine daha yakın algılanırlar. Karşı duvarlar, sıcak renk
koyu değerler ile daha yakında algılanırken, soğuk renk koyu değerler ile daha uzakta
algılanırlar.
Döşemeler, sıcak renk koyu değerler ile kuytu ve emniyetli algılanırken, soğuk renk ve
açık değerler ile temizlik ve genişlik etkisi uyandırırlar.
Tablo.1 Yapı Elemanlarında Kullanılan Sıcak ve Soğuk Renklerin Açık-Koyu Değerlerinin
Bireyde Uyandırdığı Psikolojik Etkiler
Renk Türleri ve
Sıcak Renk
Soğuk Renk
Sıcak Renk Açık
Soğuk Renk
Değerleri
Koyu Değer
Koyu Değer
Değer
Açık Değer
Tavanda
Kasvetli,
Kapatıcı,
Manevi baskı
Yükseltici
Tehditkar
Örtücü
verici
Duvarda
Çevreleyici,
Soğuk
Hareketlendirici
Yönlendirici,
Sarıcı
Serin
Döşemede
Tutucu, Sağlam,
Ağır
Yükseltici,
Emniyetsiz,
Emniyetli
Kaldırıcı
Koşmaya teşvik
edici
Kaynak: Özdemir, 2005: 400.

Renklerin Restoran Dizaynı İçin Önemi
Renk, istenmeyen etkilerin gizlenmesinde ve hoşa giden bir görünüşün ön plana
çıkarılmasında yardımcı olmaktadır. Mekanın üç boyutu renk ve ışığın yardımıyla çok
kolay algılanmasını sağlamaktadır (Alper ve Yılmaz, 2004: 79). Bu sebepten dolayı
mekanlarda kullanılacak renklere karar verilirken, parlak renklerin heyecan ve neşeli bir
etki yarattığı, sakin ve pastel tondaki renklerin ise dinlendirici bir etki yarattığı göz önünde
bulundurularak karar verilmelidir. Mekan geceleri kullanılacak ise daha güçlü ve daha
koyu renkler kullanılmalıdır (Şimşek ve Cömert, 2016: 384).
Yemek alanlarının renkleri müşteriler üzerinde etkiye sahiptir (Ryu, 2007). Restoran
tasarımcıları, mekanın iç tasarımlarını yaparken için mekanı istenilen konsepte ve
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atmosfere uygun olarak tasarlamanın yanı sıra doğru etkiyi yaratmak için renklere önem
vermektedirler. Renkler insanlara pozitif ya da negatif hisler, açlık-tokluk hisleri verdiği
gibi, güven, sakinlik, enerji ve başka çok sayıda duygu aktarabilir. Örneğin; sakinleştirici
etkisi olan mavi yatak odaları ve çalışma odaları için son derece uygunken yiyecek-içecek
mekanında kullanılmamalıdır. Çünkü araştırmalar sonucunda mavinin iştahı azaltıcı bir
etkisi olduğu ortaya konulmuştur (posetmarketi.com).
Mutfak tipi mekanlarda, hareket artırıcı renkler hedeflenerek, sıcak renkler seçilmelidir.
Bu renkler dikkatli ve hazır olma duygusunu, yaratıcılığı desteklemektedir. Güven ve
huzur verici özellikte olduğu, doğayı çağrıştırdığı için yeşil, bitecek olan bir süreci
gösterdiği ve dikkati ayakta tuttuğu için sarı renkler bu mekanlara uygun renklerdir.
Yemek yeme amaçlı kullanılan mekanlarda ise dikkat çekici, canlı sıcak bir renk olan
turuncu tercih edilmelidir (Özbudak, Gümüş ve Çetin, 2003).
İşletmeler açısından parlak ve canlı renklerin kullanımı, donuk ve cansız renklere göre
daha düşük maliyetlidir. Mekanda dekoratif eşyalara gereksinim duyulmasını azaltır.
Renklerin canlılık ve dinlendirici etkilerinden dolayı mekan çok yaşlı bir kitleye hitap
ediyorsa, çok parlak ve göze batan renklerin kullanılmaması veya genç bir kuşağa hitap
ediyorsa çok mat veya ciddi olabilecek renklerin tercih edilmemesi gerekir.
Açık renkli duvarlar ışığı oldukça etkin bir biçimde yansıtır. Duvarın üzerindeki açık tonlu
ve sıcak renkler sıcaklığı yayar, buna rağmen açık tonlu ve soğuk renkler mekanı geniş
gösterir. Koyu renkli duvarlar mekanı daha zor aydınlatabilir hale getirir, daha kapalı ve
samimi bir his uyandırmaktadır. İç mekanlarda renklerin yapıcı etkilerini görebilmek için
yansıtma faktörleri doğrultusunda renkler ölçülü olarak kullanılmalıdır (Şimşek ve
Cömert, 2016: 385).
Renklerle ilgili yapılan incelemelerde, renklerin insanların koku ve tat alma duyuları
üzerinde de etkili olduğu saptanmıştır. Bu saptama özellikle gıda ambalaj tasarımında
renklere çok dikkat edilmesi gerektiğini göstermektir. Sarı ve turuncu, akla limonu ve
portakalı getirdiğinden ekşi; elma ve çileği çağrıştıran kırmızı, pembe tatlı hissi
uyandırmaktadır. İnsanlar üzerinde oldukça güçlü etkilere sahip olan renkleri, mekanları
ve restoranları ve ürününüzün teşhir edileceği standları tasarlarken de göz önünde de
bulundurmak gerekir. 1964 yılında renkler ve tatlarla ilgili yapılan deneyde, uzmanlar
deneklere dört farklı renkte fincandan aynı kahveyi içirmişlerdir. Kahverengi fincandan
içenler kahvenin aromasının daha sert olduğunu, kırmızıdan içenler daha zengin aromalı
olduğunu, maviden içenler daha yumuşak, sarıdan içenler ise daha hafif olduğunu
söylemişlerdir. Bu deney sonucunda görülmüştür ki renkler aynı tat üzerinde farklı etkiler
ortaya çıkartmışlardır (posetmarketi.com).
Yiyecek-içecek mekanlarında en çok kullanılan renklere baktığımızda kuşkusuz hepimizin
aklına kırmızı gelecektir. Oldukça dikkat çekici bir renk olan kırmızı, insanlara enerji verir
heyecanlandırır. Sıcaklık, hareketlilik, çağrışımları olan turuncu, restoranlarda yaygın
olarak tercih edilen bir diğer renktir. En görünen renklerden sarı dikkat çekici ve aktif bir
renktir ve kişiyi harekete geçirir. Kimi mekanlar ise sanki düş dünyasının bir parçası gibi
tasarlanmıştır. Pembeler, sarı ve kahverengi tonları ile sıcaklık, samimiyet az da olsa
erotizm ve heyecan gibi duygular birlikte çağrışır o mekanlarda. Yeşil renk ise,
yatıştırıcıdır ve sindirime yardımcı olmaktadır.
Restoranlarda Renkler Üzerine Yapılan Çalışmalar
Restoran atmosferi üzerine Ariffin vd. nin ise (2012) Malezya Margherita Otel’de restoran
çevresel etmenlerinin genç müşterilerin tekrar ziyaret etme davranışlarına etkisiyle ilgili
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çalışma yapmıştır. Araştırma 300 kişiye anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Renk,
tasarım ve aydınlatma gibi atmosferik öğelerin genç müşterilerin tekrar ziyaret etmesinde
önemli etken olduğu görülmüştür.
Bekar ve Sürücü (2015)’nün yiyecek-içecek işletmesi tasarımının tüketici tercihleri
üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yaptıkları çalışmada yiyecek-içecek işletmesi
tercihinde etkili olan tasarım faktörleri (duvarların rengi/kaplaması, iç dekorasyon,
ortamdaki aydınlatma, masa-sandalye/koltukların mekandaki dizaynı, koltukların,
sandalyelerin konforu-rahatlığı, yer döşemesi, masa üzerindeki objeler, restoran
içeresindeki hareketli objeler, masaların birbirine yakın olmaması, üretim alanının,
restorandaki müşterilerin görebileceği şekilde dizayn edilmesi, ortamdaki çalan müziğin
temposu, havalandırma, wc ve lavaboların düzeni/temizliği, çocuklar için oyun alanının
olması, restoranın dış mimari yapısı, dış aydınlatma, açık havada oturma yerlerinin
olması, araç park yerinin olması) ele alınmıştır. Çalışmaya katılan katılımcıların çoğunluğu
duvarların renginin yiyecek içecek işletmesi tercihinde kesinlikle önemli (%29,6) olduğunu
belirtmişlerdir. Yaş gruplarına göre yiyecek içecek işletmesi tercihinde tasarım faktörlerine
önem verme durumları incelendiğinde duvar rengi veya kaplamasına en fazla önem veren
grubun 18-24 yaş, en az önem veren grubun ise 45 ve üzeri olduğu görülmektedir.
Ayhan’ın (2007) yaptığı çalışmasında ise kırmızı rengin iştahı açtığı ve bu yüzden gıda
firmalarının logolarında kırmızı kullandıklarından bahsetmiştir. Kırmızının tansiyonu
yükseltip kan akışını hızlandırdığı çalışmada anlatılmaktadır. Ayrıca arkadaşça ve sıcak
ortam için seçilen mavi rengin; sakinleştirici bir renk olduğuna çalışmada yer verilmiştir.
Restoranlarda kullanılmasının ise iştahı kapattığına dair araştırmalara da değinilmiştir.
mavi renkten sakinliğin simgesi olarak bahsetmiş; kan akışını yavaşlattığına, intiharları
azaltmak için köprü ayaklarının maviye boyandığına, duvarları mavi renk olan
okullardaki öğrencilerin daha az yaramazlık yaptığına değinmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada akademik kaynaklar incelenerek ikincil veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler;
çalışmanın amacı doğrultusunda analiz edilerek, sonraki akademik çalışmalar için
derlenmiş veriler elde edilmeye çalışılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Elde edilen ikincil verilerden elde edilen sonuçlar ışığında; restoranların dizaynında renk
ve ton vurgusunun önemine ulaşılmıştır. Bu konuda yapılan akademik çalışma azlığı ve
sektörde bu konuda çok fazla hassas davranılmıyor olunması, çalışmanın yapılmasında
temel etkenler olmuştur.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Renk kullanımının mekanlarda, restoranlarda hatta gıdalar ve tatlar üzerinde oluşturduğu
psikolojik etki yapılan çalışmalar sonucunda da ortaya koyulduğu üzere oldukça
önemlidir. Yemek yemek, iştah, rahatlık, konfor, yediğinden zevk ve keyif alma söz
konusu olduğunda bu duyguları çağrıştıran renklerin de mekanlarda seçilmesi son derece
doğaldır.
Restoranlarda gelmesi beklenen müşteri kitlerinin sosyo demografik özellikleri ve
beklentileri göz önünde tutularak renk ve ton seçimi yapılmalıdır. Örneğin çoğunlukla
gençlerin tercih ettiği mekanlar daha canlı renklerle dizayn edilebilir. Ya da Japonların
gelmesi isteniyorsa mavi, Fransızlar isteniyorsa yeşil kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
İştahı açan, kan akışını hızlandıran kırmızı ve turuncu gibi renklerin işletmelerin dış
mimarisinde kullanılması önemlidir. Ayrıca işletmenin adının yazıldığı levhalarda bu
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rengin kullanılması tüketicilerin dikkatinin çekecektir ve dolayısıyla da müşteri
döngüsünü artıracağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Özellikle yerel turizmin gelişiminde önemli bir aracı rolü bulunan festivallerin ziyaretçi
sayısı arttırmada, ekonomik getiri sağlamada ve yörenin imajını geliştirmede etkisini
göstermektedir. Dolayısıyla yerel festivallerin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakış
açısıyla, bu çalışmanın amacı, yerel festivale katılan bireylerin katılım sağladıkları festivale
olan bağlılıklarını festival otantikliği, festivalin algılanan kalitesi, festivale atfedilen değer
ve festivalden duyulan memnuniyet değişkenleri ile bütüncül bir model içerisinde test
etmektir. Alaçatı Ot Festivali’ne katılanlar arasından kolayda örnekleme yoluyla toplanan
veri üzerine öncelikle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmanın hipotezinde yer
alan değişkenlerden festival otantikliği ve kalitesi ile festivale atfedilen değer arasında,
değer ile festivalden duyulan memnuniyet arasında ve memnuniyet ile festivale olan
bağlılık arasında pozitif ve doğrudan ilişkiler tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Festival turizmi, otantiklik, kalite, değer, bağlılık
GİRİŞ
Festivaller, ulusal veya uluslararası kapsamda öne çıkan etkinlikler arasında son
dönemlerde yerini almaya başlamıştır. Turizmin gelişmesinde bir araç olarak kullanılmaya
başlanmasıyla dünya çapında bir ivme kazanmıştır. Bahsedilen bu öne çıkmanın altında,
şehir yönetimi konusunda yeni yaklaşımlar ve ekonomik anlamda yapısal değişikliklerin
yanı sıra, bireylerin eğitim seviyelerinin artışı ile birlikte toplumda var olan deniz-kumgüneş üçgeni klasiğinden sıyrılma gibi etmenler yatmaktadır.
Günümüz dünyasında toplumsal bağlar zayıflarken, bu duruma karşılık ‘yerel olma’ nın
önemi de sürekli artmaktadır. Bu durum sadece ekonomik nedenlerle değil, aynı zamanda
yerel kimlik ile de turizmde öncü bir rol oynamaktadır. Tarihin eski dönemlerine dayanan
yerel, kültürel ve dinsel olaylar turizm etkinliği olarak yeniden canlanmaktadır.
Dolayısıyla yerel bölgeye yeni ziyaretçiler çekmek amacıyla yeni festivallerin oluşumu da
gözlenmektedir.
FESTİVAL TURİZMİ
Festival sözcüğü Latince festa kelimesinden gelen, yerel bir topluluk tarafından
belirlenmiş ve geleneksel olmuş gün ve tarihlerde kutlanan, yapıldığı yörenin sembolü
hâline gelmiş etkinlikler olarak tanımlanabilir. Festivaller, turizm, eğlence, eğitim, sosyal
etkileşim, iş, ticaret ve ilham kaynağı olmak üzere birçok işlevi beraberinde barındırır
(Houghton, 2001). Bu şekilde yöreye gelen ziyaretçi sayısını arttırmada, ekonomik getiri
sağlamada, yörenin imajını geliştirmede önemli roller üstlenir (Litvin ve Fetter, 2006).
Diğer taraftan ise toplumdaki kültürel farklılıkların, kimliklerin, sosyal bağların ve
aidiyetlerin gelişmesini teşvik ederek toplumun yeniden biçimlenmesine de katkı sağlar
(Duffy, 2005).
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Genelde kapsamı dar, yerel ve bölgesel organizasyonlar olmalarına rağmen, turizm
yazınının çoğunda, festivaller ekonomik etkileri açısından incelenmiştir. Ancak, son 20
yıldır, yerel festivaller ekonomik etkilerinin yanı sıra, turizm sektörü açısından önemi
gittikçe artan turizm çekicilik unsuru olarak dikkate alınmıştır (Getz ve Frisby, 1990).
Sınırlarını belirlemek güç olsa da, kültür turizmi kapsamında da ele alınabilen festivaller
önemli ölçüde yerel kimliğe ve özgünlüğe dayanmaktadır (Pechlaner, 2000). Geleneksel
kültürün ve geleneksel değerlerin yaşatılmasında sahip olduğu tarihi değer, sanatsal ve
arkeolojik mirasların rolü ile önemli bir model oluşturur (Shyllon, 2007).
Festivallerin diğer önemli bir katkısı, sahip olduğu yerel değerler sayesinde yerel ve yerel
olmayan unsurları iletişime geçirmesidir. Yerel festival bölgesi, dışarıdan gelen ziyaretçiler
tarafından takdir edilen ve ilgi çeken bir yere dönüşür. Yerel alanda kültür akımının
başlamasıyla, bu alana yönelik daha geniş coğrafyada ve hatta küresel ölçekte bir imaj
oluşur. Bu tür festivallerin ‘potansiyel sosyal yaratıcılık’ olma durumu, sadece yerel halkın
organizasyonlara katılımını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda yerel alanı da
küreselleştirir. Böylece, festivaller yerel kimliği, yerel olmayanlardan gelen geri bildirim
yoluyla yeniden uyarmakta ve geliştirmektedir (Kozorog, 2011). Ayrıca yerel toplumun
hem ekonomik hem de sosyal kazanımlarını da artmaktadır (Chhabra, 2001). Ayrıca
festivaller halkın refahına yaratıcılık, sosyal kimliğe katkıda bulunan destinasyonu
anlamlandırma ve yeni ilişki, networkler kurma gibi fırsatları içeren birçok yol ile katkıda
bulunur. Aynı zamanda festivallere katılım, halkın kapasitesine katkıda bulunan becerileri
ve edinimlerini destekler (Derrett, 2003).
Festivallerin bölgesel gelişime etkilerine bakıldığında turizmin ana problemi olan
zamansallık konusu kuşkusuz ilk sırayı almaktadır. Talebin sezonluk oluşuyla, festivaller
düşük turist talebiyle mücadele eden destinasyonlar için önemli bir çıkış yoludur. Gerek
konaklama, turistlerin festival boyunca bıraktıkları harcamalar ile gerekse yarattığı
istihdam ile destinasyonun turizm kapasitesine ciddi katkılar sağlamaktadır.
Festivallerin pozitif etkilerinin yanında negatif etkiler de mevcuttur. Festivaller tarafından
sağlanan yeni turizm alt yapı olanakları, peyzaj düzenlemeleri gibi fiziksel ilerlemeler aynı
şekilde kirlilik, ekosistemin bozulması ve tabiatın değişimi gibi negatif dışsal etkilere de
neden olabilmektedir. Bir turizm etkinliği bakış açısıyla aynı şekilde kültürel ve sosyal
alanları da etkilemektedir. Bir tarafta yerel kültürel geleneklerin ve kıyafetlerin
ziyaretçilere sunulması, doğal mirasın korunması ve aktarılması iken diğer taraftan turist
çekmek için yerel kültürün kullanılması, ticarileşmenin baskısı ile kültürün devamlılığını
tehdit etmektedir (Saleh ve Ryan 1993; Senior ve Danson 1998; Waterman 1998).
Festival Otantikliği
Otantiklik bireyin üründen ve deneyimden algıladığı özgünlük derecesini içeren bir
terimdir (Leigh vd., 2006). Otantiklik özellikle turizmin merkezinde yer alır. Bazı turistler
destinasyonun otantikliğine bakmaksızın iyi vakit geçireceğini düşünse de otantiklik
konusu ziyaretçilerin çoğunu içine almaktadır. Tanımlanmış turist deneyimlerinde
otantikliğin nesnel, yaratıcı ve varlıksal olmak üzere üç tipi mevcuttur. Nesnel otantiklik
objelerin orijinalliğinden söz eder. Nesnel otantikliğin aksine yaratıcı ve varlıksal
otantiklik ise daha sübjektiftir. Yaratıcı otantiklik turistin deneyimlediği objedeki algısı ile
ilişkilidir. Bu otantiklik tipi sosyal yapılı ve turistlerin perspektiflerine bağlıdır. Varlıksal
otantiklik, yaratıcı otantiklik prensibi üzerine kurulmuştur ancak turistleri bu konuda
daha özgür bırakmıştır. Deneyimleri tarafından aktive edilmiş turist duyguları ile ilgilidir.
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Kısaca nesnel ve yaratıcı otantiklik nesne ile ilişkili iken, yaratıcı otantiklik deneyim ile
ilişkilidir (Casteran ve Roederer, 2013; Kim ve Jamal, 2007; Robinson ve Clifford, 2012).
Otantiklik kalitenin, kültürel ürünlerin değerinin ve deneyimin ölçülmesinde önemli bir
faktördür. (Chhabra vd., 2003; Kim ve Jamal, 2007). Dahası, kültürel etkinliklerde
memnuniyetle sonuçlanan başlıca elementlerden biri de katılımcılar tarafından algılanan
otantikliktir (Brida vd., 2013). Bu çalışmada katılımcıların festival otantikliği algıları
üzerinden ölçümleme yapılmıştır.
Festival Kalitesi
Günümüzde tüketicinin algıladığı servis kalitesi seviyesinin memnuniyetten önce gelen
önemli bir görüş olduğu desteklenir. Rekabet veya performans kusursuz olabilir. Ancak
ziyaretçi deneyimleri düşük kalite servis (kötü yemekler veya kirli, yetersiz tuvaletler gibi)
veya personelden sağlanan eksik hizmetler durumunda periyodik etkinliklerde gelecek
katılımı şüphe kazanır (Donald vd., 2001). Cronin ve Taylor (1992) ’a göre kalite, tüketici
memnuniyetinin en önemli önceliğidir. Bu doğrultuda memnuniyetin satın alım algısını
ve gelecek kararları etkilediğine inanılır. Festivallerin katkıları, katılımcılar tarafından
festivalleri değerlendirmede bileşen bir anahtardır. Kalite, başarılı turist deneyimi
sağlamada önemli bir elementtir (Wong, 2014). Bu çalışmada ziyaretçilerin algıladıkları
festival kalitesi üzerinden ölçümleme yapılmıştır.
Festival Değeri
Değer kavramı, tüketicilerin elde edebilmek için ne verdiği ile ilgili olsa da kolayca
tanımlanıp aydınlatılabilecek belirgin bir kavram değildir. Algılanan değer, en önemli
göstergelerinden biri olarak tüketicilerin tekrar alma niyetlerini saptamak için ölçülür
(Parasuraman ve Grewal, 2000). Algılanan değer kavramı herhangi bir fayda maliyet
ayrımını yakalayan kavramsal bazlı bir yapı olarak tanımlanır (Patterson ve Spreng, 1997).
Kavramsal bir cevap olarak, algılanan değer duygusal bir tepki olan memnuniyete öncülük
eder (Cronin vd., 2000; Tam, 2000). Tüketici algılarını daha iyi anlamak için bireylerin
memnuniyetinin ölçülmesi algılanan değer ile beraber yürütülmelidir (Woodruff, 1997).
Bu bağlamda festival konusunda katılımcılar zaman, para ve efor bakımından aldıkları ve
bunun karşılığında feda ettikleri festival değerini, faydalar arasındaki mental değiş tokuş
ile değerlendirir. Bu çalışmada ziyaretçilerin festival kalitesi algıları üzerinden ölçümleme
yapılmıştır.
Festival Memnuniyeti
Tüketici memnuniyeti tüketim deneyimin değerlemesinin sonucu olarak ortaya çıkan
pozitif bir etki olarak tanımlanabilir (Babin ve Griffin, 1998). Memnuniyet seviyesi
tüketicin hizmet deneyiminde yaşayacağı beklentiler ile gerçekte meydana gelen durumun
karşılaştırılmasına dayanır (Oliver, 1999). Festival memnuniyeti bir katılımcının
festivalden aldığı duygulara dayalıdır. Katılımcının festival ile duyduğu memnuniyetin
pozitif yorumlarla sonlanmasının yanı sıra tekrar katılma niyetlerinin açığa çıkması
hedeflenir. Bilindiği üzere katılımcı memnuniyetin pozitif etkisi davranışsal amacı, gelecek
davranışları etkiler ve uzun dönemli ilişkileri kurmada önemli rollerin altını çizer (Bolton
ve Lemon, 1999; Collopy, 1996). Yüksek memnuniyet bireylerin daha az şüpheye sahip ve
tekrar harcamaya eylemine daha yatkın olmalarını sağlar (Fornell, 1995; Oliver, 1999; Preis,
2003). Bu çalışmada ziyaretçilerin festivalden duydukları memnuniyet üzerinden
ölçümleme yapılmıştır.
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Festival Bağlılığı
Festivalin potansiyel yararlarından faydalanmak için festival yöneticileri, verimli bir
festival gelişimi ve yaratımında bulunan tüm aktiviteleri yönetmelidirler. Özellikle tekrar
gelme niyeti olan ziyaretçileri arttırmaya yönelik en etkili stratejileri benimsemelidirler.
Tekrarlı gelen ziyaretçiler, ara sıra gelenlere kıyasla festival hakkında daha olumlu
konuşmaya eğilimlidirler ve düşük seviyede seyreden memnuniyete daha az duyarlı
olduklarından anahtar bir varlığı temsil ederler (Hume, 2008; Keaveney, 1995; Petr, 2007).
Bu çalışmada otantiklik, kalite, değer algıları ile memnuniyet düzeylerinin festivale olan
bağlılığı ne derece etkilediğini bulgulamak amaçlanmıştır. Buradan hareketle yukarıda yer
alan literatüre dayanarak araştırma hipotezi aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir.
H 1 = Festival otantikliği ve kalitesi algısı, festivale olan bağlılığı algılanan festival değeri ve
festival memnuniyeti aracılığıyla etkileyecektir.
YÖNTEM
Araştırma, Türkiye – İzmir - Alaçatı turizm merkezinde yürütülmüştür. Alaçatı, İzmir
ilinin 94 km batısında, kendi adıyla anılan bir yarımadanın ucunda bulunan Çeşme ilçesine
bağlı bir beldedir. Sığ denizi, bozulmamış doğası ve sürekli esen rüzgarı sayesinde
dünyanın en ideal rüzgar sörfü yerleri arasında gösterilen bu yerleşim merkezi,
günümüzde otel olarak hizmet veren 150 yıllık iki katlı taş evleri ve hala ayakta kalabilmiş
rüzgar değirmenleri ve ot yemeklerinin hakim olduğu mutfağı ile ilgi çekici bir turizm
destinasyonudur. 1923 yılındaki mübadelede, özellikle Girit Adası'ndan gelenlerin
getirdiği mutfak kültürü, birkaç Alaçatı sevdalısının girişimi ile başlamış ve daha sonra
belediye işbirliği ile birlikte 2010 yılından beri düzenlenen uluslararası ot festivali olarak
tanıtılmaktadır. Alaçatı’da otellerin doluluk oranı kadar çevre temizliği, gelen turist sayısı
kadar yörenin değerlerini yaşatmak ve bunları sonraki kuşaklara ve konuklarımıza
aktarmak festivalin çıkış noktası olmuştur. Çevrenin ve doğal beslenmenin öneminin her
geçen gün daha iyi anlaşılmaya başlandığı günümüzde Alaçatı’nın, Alaçatılılar’ın,
yüzyıllardır yaşattığı bir özelliğini, kültür birikimini, ülkeye ve dünyaya tanıtmak yerel
halk ve belediyenin ortak amacıdır. Bu nedenle Alaçatı doğasının zenginliğini, otlarının
çeşitliliğini tanıtmak ve bu otlarla pişirilen geleneksel yemeklerin kaybolmaması için bu
festival düzenlenmektedir. Geleneksel sürdürebilirliğe katkı sağlayan Alaçatı Ot
Festivali’ne katılım sağlayan ziyaretçilerin festivale dayalı özgünlük, kalite, değer algıları,
memnuniyet durumlarının festivale olan bağlılıklarını ne derece etkilediği sorusu bu
çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada kullanılan veriler 2016 Nisan ayında düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin
gerçekleştiği yer olan Alaçatı eski yerleşim yerinde, festival süresi boyunca (4 gün)
toplanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar araştırmanın amacı hakkında
bilgilendirilmiş ve kendi rızaları alınarak uygulamaya dahil edilmiştir. Festivale katılan
katılımcı sayısı net olarak bilinmediğinden kolayda örneklem yöntemi uygulanmıştır.
Ziyaretçilere 250 adet anket dağıtılmış, 215 adet geri dönmüş ve 208 adet uygun anket
analize tabi tutulmuştur.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu iki
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, festivale gelen ziyaretçilerin festivale ilişkin
otantiklik, değer, kalite algıları, festivalden duydukları memnuniyet, festivale ilişkin
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bağlılık düzeylerini ölçmeyi amaçlayan önermelerden oluşan bir grup ölçek yer almakta,
ikinci bölümde ise demografik sorular bulunmaktadır.
Katılımcıların festival otantikliğine yönelik algıları 5 önerme, festival kalitesi algıları 8
önerme, festival değer algıları 3 önerme, festivalden duyulan memnuniyetleri 3 önerme ve
festivale duyulan bağlılıkları 3 önerme ile ölçülmüştür (Akhoondnejad, 2016). Ölçekte yer
alan maddelere 5’li Likert tipi ölçek üzerinden cevap vermeleri istenmiştir. Araştırmada
kullanılan ölçüm araçlarının güvenirliliğini belirlemek amacıyla her bir ölçeğe ait
Cronbach Alpha değeri hesaplanmıştır. Festival otantikliği .77, festival kalitesi .76, festival
değeri .91, festivalden duyulan memnuniyet .91 ve festival bağlılığı .84 olarak
bulunmuştur.
BULGULAR
Araştırma kapsamında ana çalışmaya ait elde edilen verilerin çeşitli istatistiki analizlere
tabi tutulması sonucu elde edilen bulgular aşağıdaki kısımlarda verilmiştir.
Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan toplam 208 katılımcıya ait cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim
durumu, ikamet yeri ve festivale katılım tekrarına ilişkin demografik bulgular yüzde ve
frekans dağılımları Tablo.2’de yer almaktadır.
Sayı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Medeni Durum
Evli
Bekar
Toplam
Yaş
15-30
31-40
41-50
51-60
60 ve üstü
Toplam

171
32
203

85
108
193
69
59
49
17
11
205

Tablo.2 Demografik Bulgular
Yüzde
Eğitim
82,2
İlkokul
15,2
Ortaokul
97,4
Lise
Üniversite
Toplam
İkamet Yeri
40,9
Şehir içi
51,9
Şehir Dışı
92,8
Toplam
Festivale
Katılım Tekrarı
33,2
28,4
İlk kez
23,6
2 kez
8,6
3 kez ve fazlası
5,3
Toplam
98,6

Sayı

Yüzde

3
8
37
158
206

1,4
3,8
17,8
76
99

86
111
197

41,3
53,4
94,7

158
28
14
200

76
13,5
6,7
96,2

Araştırmaya katılan toplam 208 katılımcının cinsiyetlerine göre bulguları incelendiğinde
%82,2’si (N = 171) kadın, %15,2’si (N =32) erkektir. Genel olarak festivale katılanların daha
çok kadın olduğunu söylemek mümkündür. Medeni durumlarına göre elde edilen
bulgularda ise katılımcıların 85’ı (%41) evli ve 108’i (51,9) bekârdır. Festivale katılımın
bekar bireyler tarafından da talep edildiği görülmektedir. Festivale daha çok genç ve orta
yaş aralığında (%33,2, %28,4, %23,6), üniversite mezunu (%76) ve şehir dışı ikamet eden
(%53,4) bireylerin katılımın göstermektedir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu ise ilk kez
(%76) Alaçatı Ot Festivali’ni ziyaret etmektedirler.
Ölçüm modeli
Önerilen modeli test etmeden önce doğrulayıcı faktör analizinin içerildiği ölçüm modeli
test edilmiştir. İlk model testinde, festival kalitesi algısını ölçen önermelerden 1’inin yapıya
uyum sağlamadığı tespit edilerek analizlerde kapsam dışı tutulmuştur. Ölçeklerin yapı
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geçerliğini test etmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizlerinin içerildiği ölçüm modeline
ait sonuçlar Tablo 1.’de gösterilmektedir.
Tablo.1Ölçüm Modeli (Doğrulayıcı Faktör Analizi)
S.Hata
t*

β

Otantiklik Algısı
M1
M2
M3
M4
M5
Kalite Algısı
M6
M8
M9
M10
M11
M12
Değer Algısı
M13
M14
M15
Memnuniyet
M16
M17
M18
Bağlılık
M19
M20
M21

.66
.47
.60
.78
.68

0.070
0.064
0.064
0.064
0.069

9.77
6.59
8.73
12.30
10.17

.38
.43
.50
.89
.55
.83

0.073
0.073
0.065
0.060
0.059
0.058

5.32
6.13
7.22
15.44
8.17
13.95

.88
.81
.94

0.052
0.061
0.053

15.87
13.86
17.76

.87
.90
.88

0.058
0.063
0.057

15.50
16.45
15.85

.82
.93
.66

0.074
0.064
0.087

14.12
16.78
10.31

* = Bütün t değerleri .05 düzeyinde anlamlıdır.
Araştırmanın modeline ilişkin uyum iyiliği endeksleri ise χ2 (146) = 337.09, p < .000, GFI=
0.86, AGFI= 0.82, CFI= 0.97, NFI= 0.95, RMSEA= 0.07'dir. Her ne kadar modelin anlamlı
olması için χ2 değerinin anlamsız çıkması beklense de, Carmines ve McIver’in (1981) ve
Tabachnick ve Fidell’in (2001) önerdiği gibi ki kare ve df oranı 3’ün altındadır ve model
uyum endeksleri de beklenen aralıktadır. DFA sonucunda araştırmada kullanılan
ölçeklerin doğrulanarak, araştırma örneklemine uyumluluk gösterdiği tespit edilmiştir.
Yapısal Model
Araştırmanın hipotezi içinde yer alan bir değişkenin diğer bir değişken üzerindeki etkisini
test etmek amacıyla yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Araştırmada ölçüm
modelinin anlamlılığını saptadıktan sonra kurulan hipotez doğrultusunda oluşturulan
model test edilmiştir. Modele ait uyum endekslerine ilişkin değerler ise χ2 (147) = 332.18,
p < .000, GFI= 0.86, AGFI= 0.81, CFI= 0.97, NFI= 0.95, RMSEA= 0.07 modelin anlamlılığını
göstermektedir. Ki kare ve df oranı 3’ün altında ve model uyum endeksleri de beklenen
aralıktadır.
Aşağıdaki Tablo.3 incelendiğinde festival otantikliği ve algılanan festival kalitesinin
festival değerini pozitif ve doğrudan, festival değerinin festivalden duyulan memnuniyeti
pozitif ve doğrudan ve festivalden duyulan memnuniyetin festivale olan bağlılığı pozitif
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ve doğrudan etkilediği görülmektedir. Araştırma bulgularına göre H 1 hipotezi
desteklenmektedir.
Parametreler

Tablo. 3 Modele ilişkin β, t değeri, standart hata, R2 gösterimi
β
Std. hata
t değeri*

Festival otantikliği
+ Festival değeri Festival kalitesi
Festival değeri  Festival Memnuniyeti
Festival memnuniyeti  Festival bağlılığı
*

.44
.90
.89

0.064
0.061
0.070

6.88
14.72
12.81

R2

.56
.81
.80

Bütün t değerleri .05 düzeyinde anlamlıdır.

Yukarıdaki tabloya göre önerilen model festivale olan bağlılık değişkenini %80
açıklamaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yerel festivallerin turizm kapsamında sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla
ziyaretçilerin yerel festivale tekrar katılma eğilimlerini arttırmak için festivale olan
bağlılıklarını yaratmak önemli bir husus olarak öne çıkmaktadır. Dolayısıyla festival
bağlılığını etkileyen değişkenlerin de iyi tahminlenmesi gereklidir.
Bu çalışmada yerel festivale katılan bireylerin festivale olan bağlılıklarını festival
otantikliği, festivalin algılanan kalitesi, festivale atfedilen değer ve festivalden duyulan
memnuniyet değişkenleri ile kapsamlı bir model ile açıklamaktır. Öncelikle Alaçatı Ot
Festivaline katılım sağlayan ziyaretçilerden elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi
uygulanarak uygulanan ölçeğin yapısının uygunluğu kanıtlanmıştır.
Araştırmanın hipotezine bağlı olarak elde edilen bulgularda katılımcıların festival ile ilgili
otantiklik ve kalite algılarının festivale atfettikleri değeri pozitif yönde arttırdığı
görülmektedir. Diğer bir taraftan oluşan festival değer algısı festivalden duyulan
memnuniyeti arttırmaktadır. Ziyaretçilerde oluşan memnuniyet ise doğrudan olarak
festivale olan bağlılıklarını da attırmaktadır. Her bir değişken kendinden sonra gelen
değişkende daha fazla etkin rol oynadığını göstermektedir. Festival süresince, festivalin
daha yüksek otantik ve kaliteli olduğunu algılayanların, festivale daha fazla değer
atfedeceği, festivalden daha fazla memnun olacakları ve sonucunda festivale olan
bağlılıklarında daha fazla artış eğiliminde olacağı söylenebilmektedir. Bu çalışmanın
sonuçlarına benzer olarak, Wong (2014) çalışmasında, bireylerin duyguları, festival kalitesi
ve festival imajının festival memnuniyeti ile bağlılığı pozitif şekilde etkilediğini ortaya
koymuştur. Lee (2014) benzer bulgulara ilave olarak katılımcı memnuniyetinin tekrar
katılım ve tavsiye etme niyetlerini etkilediği sonucuna ulaşmıştır.
Bu çalışma tek bir örneklem grubu üzerinde yürütülmüştür. Sonuçların daha güçlü
olabilmesi için sonraki araştırmalarda pilot bir çalışma ile daha büyük bir örneklem
üzerinde çalışmak uygun görülmektedir. Ayrıca, elde edilen veriler sadece Alaçatı’da
yapılan yerel festivale katılım sağlayanlara ait sonuçlar olduğundan herhangi bir
genelleme yapılamamaktadır. Ancak gelecek araştırmalarda daha farklı yerel ya da
uluslararası festivallere katılım sağlayanlar üzerine araştırmalar yapılması daha somut
genellemelere olanak tanıyacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada akraba ve arkadaş ziyareti (AAZ) için Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yıllar
itibariyle gösterdiği değişimin bazı özellikler açısından incelenmesi ve AAZ ziyaretçi
profilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)
tarafından yayımlanan turizm ve AAZ istatistiklerinden yararlanılarak elde edilmiştir.
Çalışma kapsamında kullanılan istatistiksel veriler 2012-2015 yıllarını kapsamaktadır.
Veriler, Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık %15’inin AAZ için geldiğini ve AAZ
ziyaretçi sayısının en fazla olduğu yılın 2015 olduğunu göstermektedir. AAZ
ziyaretçilerinin en fazla Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında geldikleri belirlenmiştir.
Turizm gelirleri açısından bakıldığında ise, AAZ’nin 2015 yılında toplam turizm gelirinin
%19,2’sini oluşturduğu görülmektedir. Ülkelere göre Türkiye’yi AAZ amacıyla en fazla
yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlar ziyaret etmektedir. Türkiye’ye gelen AAZ
ziyaretçileri ağırlıklı olarak orta düzey gelire sahip, 25-44 yaş aralığındaki bireylerden
oluşmaktadır. Sonuçların AAZ hakkında geniş bir bakış açısı ortaya konulması ve turizm
pazarındaki yerinin vurgulanması noktasında önem arz ettiği düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Akraba ve arkadaş ziyareti, turizm
GİRİŞ
Akraba ve arkadaş ziyareti (AAZ) turizmin büyük ve önemli bir kısmını oluşturmaktadır
(Backer, 2008). Birçok araştırmacı bu pazarın büyüklüğü ve yerel topluluklara olan
ekonomik katkısı açısından önemli olduğu konusunda aynı fikre sahiptir (Hu ve Morrison,
2002). Ancak AAZ seyahatinin ekonomik katkısı yeteri kadar değerlendirilmemektedir
(Backer, 2008).
AAZ turistlerinin genelde akraba ve arkadaşlarıyla kaldıkları düşünülmektedir
(Ramachandran, 2006). Buna rağmen Backer’ın (2010) çalışma sonucuna göre, AAZ
turistlerinin %26’sı ticari konaklamalardan faydalanmaktadırlar. Başka bir araştırma
sonucuna göre, Avustralya’daki ziyaretçilerin yaptığı konaklamaların yaklaşık yarısı AAZ
ziyaretçilerine aittir (Jackson, 1990). Dolayısıyla AAZ ziyaretçilerinin yalnızca akraba veya
arkadaş evinde konaklamadıkları, farklı konaklama tercihinde de bulundukları ifade
edilebilir.
AAZ ziyaretçilerinin asıl amaçları akraba ve arkadaş ziyaretleri olsa da, gittikleri
destinasyonlarda farklı turizm faaliyetlerine de katılabilmektedirler. AAZ yalnızca bir
seyahat amacı olabileceği gibi, başka bir seyahat amacının bir eklentisi de olabilmektedir.
Moscardo vd.’ye (2000) göre, akraba ve arkadaş ziyaretlerinin bir takım belirli özellikleri
bulunmaktadır. Örneğin bu seyahatler, düğün veya doğum günü gibi etkinliklerle birlikte
gerçekleştirilebilir ya da bir bireyin kendi tarihinden izler taşıdığını düşündüğü
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destinasyonlarda bulunma arzusunun bir parçası olabilir. Bununla birlikte AAZ bir iş
seyahati ya da popüler bir destinasyona yapılan bir seyahatle birlikte de gerçekleşebilir.
Bu bağlamda AAZ ziyaretçilerinin birden çok amaçla bir destinasyonda bulunabildiği,
birden çok etkinlikten yararlandığı ve bu sebeple de birçok işletme ve toplum için gelir
kaynağı olduğu ifade edilebilir.
AAZ seyahatine katılanlar üzerinde yalnızca ev sahiplerinin çekiciliği değil,
destinasyonun çekiciliği de AAZ seyahatlerinde etkili bir rol oynamaktadır (Baker, 2008).
Ziyaretçiler yalnızca AAZ amacıyla değil, destinasyondaki aktivitelerin çeşitliliği için de
bu seyahatleri gerçekleştirebilmektedirler (Lehto vd., 2001). Dolayısıyla AAZ adıyla
yapılan turizm faaliyetleri aslında bir destinasyonda gezip görmek, farklı turistik
aktivitelere katılmak anlamında önem arz etmektedir.
AAZ’nin turizmin önemli bir bileşeni olduğu, büyük bir pazar payına sahip olduğu ancak
yeteri kadar ele alınmadığı ve sınırlı sayıda çalışmaya konu edildiği görülmektedir.
Öneminin vurgulanması noktasında ise yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu düşüncesi bu
çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Çalışmanın literatüre katkı sağlaması
noktasında önemli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmada AAZ turizmine yönelik literatür incelenmiş, TUİK’ten elde edilen ikincil
verilerle 2012-2015 arasında AAZ’nin profili ve yıllar itibariyle gösterdiği değişimi
gösteren bulgular ve sonuçlar sunulmuştur.
LİTERATÜR
AAZ pazarı 1990 yılına kadar çok az ilgi odağı olmuş (Morrison vd., 2000), Jackson’ın
(1990) yılında yayımladığı çalışmasına kadar da büyük ölçüde ihmal edilen bir araştırma
alanı olarak kalmıştır (Backer, 2010).
AAZ turisti, seyahat etmesinin ana amacını akraba/arkadaş ziyareti olarak belirlemiş
bireyler olarak tanımlanmaktadır (Yuan’dan aktaran Backer, 2012). Ancak AAZ turistleri
yalnızca akraba ve arkadaş ziyareti yapan turistler değillerdir. Çok az araştırılmasına ve
ne kadar olduğu bilinmemesine rağmen farklı turizm hizmetlerinden de
faydalanmaktadırlar (Backer, 2008). Yapılan bir araştırmada belirtildiği üzere, yalnızca
akraba veya arkadaş yanında konaklayan ziyaretçiler, dışarıda yemek yemekte, alışveriş
yapmakta ve gece hayatına da katılmaktadırlar (Pennington-Gray, 2003) Ayrıca gittikleri
destinasyonlarda kültür, spor, eğlence amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere de
katılabilmektedirler. Bu durum aslında yalnızca akraba ve arkadaş ziyareti için geldikleri
düşünülen AAZ ziyaretçilerinin farklı birçok turistik faaliyet içinde de bulunduklarını ve
bu faaliyetler için yaptıkları harcamalarla ekonomiye önemli katkılar sağladığını
göstermektedir.
AAZ turistlerinin konaklama ve harcama şekilleri, seyahat zamanı tercihi açısından diğer
turizm türlerine katılan turistlerle kıyaslandığında farklılık göstermektedir. Yapılan
araştırmalar AAZ’nin tek başına bir seyahat sebebi olmadığını, bir veya birkaç seyahat
sebebiyle birleştirilerek gerçekleştirildiğini göstermektedir. Örneğin bir araştırma
sonucuna göre, ziyaretçilerin %52’si birinci seyahat amacı olarak AAZ’yi gösterirken,
%48’i ikincil seyahat amacı olarak göstermektedirler (Lehto vd., 2001).
AAZ pazarı önemli bir pazardır ve AAZ ziyaretlerinin farklı nedenleri bulunmaktadır.
AAZ seyahatlerinin büyüklüğü destinasyonun göç tarihi ile ilgili bir durum olarak
görülmektedir. Güçlü bir göç dalgasının gerçekleştiği destinasyonlarda uluslararası AAZ
pazarının da büyük olması beklenmektedir (Lehto vd., 2001). Çünkü geçmişte bir yerden
başka bir yere göç eden bireyler belirli dönemlerde ülkelerine giderek akraba veya arkadaş
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ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyebilirler. Bu durum AAZ pazarının bu bölgelerde
büyümesini sağlayabilir. Bu destinasyonların AAZ ziyaretçileri tarafından yapılacak
harcamalar açısından turizm için önemli destinasyonlar olduğu düşünülebilir. Bununla
birlikte bireyler bu destinasyonlara; yılbaşı, bayram gibi özel günleri akraba veya
arkadaşlarıyla geçirmek için gidebilirler. Dolayısıyla Seaton ve Palmer’e (1997) göre AAZ;
havayolu işletmeleri, perakendeci ve yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler için yılbaşı
gibi özel günlerde daha önemli bir pazar haline gelmektedir.
Araştırmalar AAZ turizminin birçok faydası olduğunu ortaya koymaktadır (Bischoff ve
Koenig-Lewis, 2007). Çünkü AAZ pazarı, turizm pazarlaması için önemli bir değer
olabilecek özelliklere sahiptir. Örneğin AAZ pazarı, turizm destinasyonları ve turizm
işletmeleri için mevsimlik dalgalanmaları telafi etmek için bir araç olarak kullanılabilir
(Lehto vd., 2001). Buna ilaveten AAZ pazarının birçok faydası daha aşağıdaki gibi
sıralanabilir (Ramachandran, 2006).
•
AAZ turistlerinin kalış süreleri normal kalış süreleri ortalamasından fazladır.
•
AAZ etkili bir ağızdan ağıza iletişim aracıdır.
•
AAZ turistleri ekonomik olarak para akışının sağlandığı uluslararası havayolları,
rekreasyon işletmeleri, konaklama işletmeleri, restoranlarda sunulan
hizmetlerden yararlanmaktadırlar.
•
AAZ turistlerinin gittikleri yerleri tekrar ziyaret etme eğilimleri yüksektir.
•
AAZ turistleri eğlence, seyahat, hediyelik eşya, ev sahipleri için önemli derecede
para harcamaktadırlar.
Birçok çalışmada da ifade edildiği gibi AAZ turizm için önemli bir pazar potansiyeli
taşımakta ve önemli bir gelir kaynağı olarak görülmektedir. Turizm faaliyetlerinin
mevsimlik değil, dengeli bir şekilde bütün yıla yayılarak gerçekleştirilmesinde katkısı
büyük olmaktadır.
YÖNTEM
Çalışmada istatistiksel veriler yardımı ile Türkiye’ye akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla
gelen ziyaretçilerin profili oluşturulmaya çalışılmış ve AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin
turizm pazarı içerisindeki önemi ve payına değinilmiştir. Bu kapsamda AAZ amacıyla
gelen ziyaretçilerin; Türkiye’ye gelen ziyaretçiler içerisindeki yeri, ziyaret dönemleri,
geceleme ve konaklama özellikleri, ekonomik etkisi, ülkelere göre dağılımı ve elde
edilebilen veriler doğrultusunda bir takım demografik özellikleri değerlendirilmiştir.
Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Bu kapsamda AAZ ve AAZ ziyaretçi profili
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) internet sitesinde yayımlanan istatistikler
kullanılarak analiz edilmiştir (TUİK, 2015). Çalışmada kullanılan veriler 2012-2015 yıllarını
kapsamaktadır.
Yıllar

Tablo. 1 Türkiye’ye Gelen Ziyaretçilerin Dağılımı*
Yurtdışında
Yabancı
Toplam
Yabancı
İkamet Eden
%
Vatandaş

Yurtdışında
İkamet Eden
Vatandaş %

2012

36 463 921

31 342 464

86,0

5 121 457

14,0

2013

39 226 226

33 827 474

86,2

5 398 752

13,8

2014

41 415 070

35 850 286

86,6

5 564 784

13,4

2015

41 617 530

35 592 160

85,5

6 025 370

14,5

*Bu çalışmada kullanılan veriler yuvarlama yapıldığından dolayı tam sayıyı vermeyebilir.
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Tablo 1’de Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin sayısı ve yüzde dağılımları yer almaktadır.
Tabloya göre; 2012 yılındaki ziyaretçilerin %86’sının yabancı, %14’ünün yurtdışında
ikamet eden vatandaşlar, 2015 yılında ise %85,5’inin yabancı, %14,5’inin yurtdışında
ikamet eden vatandaşlar olduğu görülmektedir. Tablo 1’deki 4 yıla göre 2015 yılı
değerlendirildiğinde; toplam ziyaretçi oranı içerisinde yabancı ziyaretçi oranının
azaldığını, yurtdışında ikamet eden vatandaş oranının arttığını söylemek mümkün
olabilir.
Beraberinde
giden

Transit

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

55,8

14,9

0,6

0,6

0,2

2,4

0,1

5,9

2,6

16,9

2013

55,3

14,7

0,5

0,7

0,2

2,4

0,1

5,9

2,9

17,3

2014

57,7

14,4

0,4

1,0

0,2

2,6

0,1

5,6

2,6

15,4

2015

58,2

15,4

0,3

0,9

0,2

2,8

0,1

5,3

3,0

13,9

2012

Diğer

Alışveriş

İş amaçlı
(konferans,
toplantı

Dini/
hac

Sağlık ve
Tıbbi
Nedenler(1

Eğitim, Staj
(1 yıldan az)

Akraba ve
Arkadaş
Ziyareti

Gezi,
Eğlence,
Sportif ve

Tablo.2 Türkiye’ye Gelen Ziyaretçilerin Geliş Nedenine Göre Dağılımları

Tablo 2’de yabancı ve yurtdışında ikamet eden vatandaşların da içinde bulunduğu
Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin geliş nedenine göre dağılımları yer almaktadır. Tabloya
göre; Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin; 2012 yılında %55,8’inin gezi, eğlence, sportif ve
kültürel faaliyetler amacıyla gelen, %16,9’unun beraberinde giden, 2015 yılında ise
%58,2’sinin gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla gelen, %13,9’unun
beraberinde giden ziyaretçiler olduğu görülmektedir. Böylece genel olarak bakıldığında
akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gelen ziyaretçilerin, beraberinde giden ziyaretçiler
hariç, ikinci sırada yer aldığı söylenebilir.
Tablo. 3 Toplam ve Geliş Nedeni Akraba ve Arkadaş Ziyareti (AAZ) Olan Ziyaretçilerin Yıllara
Göre Toplam Dağılımı
Toplam
Toplam AAZ
AAZ %
2012
36 463 921
5 436 739
14,9
2013

39 226 226

5 757 757

14,7

2014

41 415 070

5 979 016

14,4

2015

41 617 530

6 403 696

15,4

Geliş nedeni akraba ve arkadaş ziyareti olan ve toplam ziyaretçi sayısı ve dağılımının yer
aldığı Tablo 3’e göre; akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gelen ziyaretçilerin, toplam
ziyaretçiler içindeki oranının 2012 yılında %14,9, 2015 yılında %15,4 olduğu görülmektedir.
Akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gelen ziyaretçilerin oranının 2012-2014 yılları
arasında düşüş göstermesine rağmen, 2015 yılında son 4 yıl içerisinde en fazla orana
ulaştığı söylenebilir. Bunun yanında Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yaklaşık %15’inin
akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldiğini söylemek mümkündür.
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Tablo. 4 Geliş Nedeni Akraba ve Arkadaş Ziyareti (AAZ) Olan Ziyaretçilerin Aylık Dönemlere
Göre Toplam Dağılımı
Yıllar

Ocak-Mart

Nisan-Haziran

Temmuz-Eylül

Ekim-Aralık

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

2012

1 088 253

20,0

1 109 543

20,4

1 980 072

36,4

1 258 871

23,2

2013

1 166 471

20,3

1 099 503

19,1

2 092 855

36,3

1 398 927

24,3

2014

1 204 174

20,1

1 238 228

20,7

2 099 847

35,1

1 436 767

24,0

2015

1 241 987

19,4

1 380 774

21,6

2 261 163

35,3

1 519 772

23,7

Geliş nedeni AAZ olan ziyaretçilerin aylık dönemlere göre toplam sayısı ve dağılımının
yer aldığı Tablo’4 e göre, AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin; 2012 yılında %36,4’ü
Temmuz-Eylül, %23,2’si Ekim-Aralık, 2015 yılında %35,3’ü Temmuz-Eylül ve %23,7’si
Ekim-Aralık dönemlerinde geldiği görülmektedir. Buna göre AAZ amacıyla gelen
ziyaretçilerin en çok Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında geldiği söylenebilir. Ayrıca
yıllar itibarı ile bakıldığında AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin; yılın son altı ayında ilk altı
aya göre daha yoğun olduğu ve Türkiye’yi, genel olarak yaz döneminde yoğun olan turizm
sezonunda daha fazla tercih ettikleri ifade edilebilir.
Tablo. 5 Türkiye’yi AAZ Amaçlı Ziyaret Edenlerin Ziyaretçi Tipine Göre Dağılımı
Yurtdışında
Yurtdışında
Toplam
Yabancı AAZ
İkamet Eden
İkamet Eden
Yıllar
Yabancı AAZ
AAZ
%
Vatandaş
Vatandaş
AAZ
AAZ %
2012

5 436 739

2 624 016

48,3

2 812 723

51,7

2013

5 757 757

2 947 172

51,2

2 810 585

48,8

2014

5 979 016

3 022 614

50,6

2 956 401

49,4

2015

6 403 696

3 257 492

50,9

3 146 204

49,1

Akraba ve arkadaş ziyareti nedeni ile Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin tiplerine göre
dağılımları Tablo 5’te görülmektedir. Tablo 5’e göre Türkiye’ye akraba ve arkadaş ziyareti
amacı ile gelen ziyaretçilerin oranı; 2012 yılında %48,3’ü yabancı, %51,7’si ise yurtdışında
ikamet eden vatandaşlardan oluşmaktadır. 2015 yılında Türkiye’ye akraba ve arkadaş
ziyareti amacı ile gelen ziyaretçilerin %50,9’u yabancılardan, %49,1’i ise yurtdışında
ikamet eden vatandaşlardan oluşmaktadır. Tablo 5’e göre yıllar itibarı ile Türkiye’ye
akraba ve arkadaş ziyareti amacı ile gelen yabancı ziyaretçilerin oranının arttığını,
yurtdışında ikamet eden vatandaş oranının azaldığını söylemek mümkün olabilir. Bu
oranın azalmasına rağmen, akraba ve arkadaş ziyareti amacı ile gelen yabancı ve
yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçi sayısının her iki grupta genel olarak arttığı da
görülmektedir. Dolayısı ile gruplar bazında pazar paylarında düşüş olmasına rağmen
ziyaretçi sayısında düşüş olmayabilmektedir.
Tablo. 6 Türkiye’ye Gelen Ziyaretçilerin ve AAZ Amaçlı Ziyaretçilerin Geceleme Sayısı ve Oranı
Yurtdışında
Yabancı
Toplam
Yıllar
Toplam
Toplam AAZ
İkamet Eden
AAZ
AAZ %
Vatandaş AAZ
2012

370 621 520

104 817 624

67 867 214

36 950 411

28,3%

2013

379 198 545

91 397 839

57 812 022

33 585 818

24,1%
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2014

395 501 576

90 860 678

58 425 383

32 435 297

23,0%

2015

402 450 606

96 800 617

62 167 809

34 632 810

24,1%

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin geceleme sayıları ve AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin
geceleme sayıları ve oranları Tablo 6’da görülmektedir. Ayrıca AAZ amacıyla gelen
ziyaretçilerin tiplerine göre geceleme sayıları da tabloda yer almaktadır. Buna göre
Türkiye’de yapılan toplam geceleme sayısı içinde, AAZ amaçlı gecelemelerin oranının;
2012 yılında %28,3, 2015 yılında %24,1 olduğu görülmektedir. AAZ amacı ile gelen
ziyaretçilerin geceleme oranı ve sayısının 2012-2014 yılları arasında azaldığı, fakat 2015
yılında bir önceki yıla göre artmaya başladığı ifade edilebilir. Buna ek olarak, 2012 yılına
göre 2015 yılında AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin geceleme sayısının nispeten düşüş
göstermesine rağmen, toplam geceleme sayısının yıllar itibarı ile artış gösterdiği
söylenebilir.
Tablo. 7 Türkiye’ye Gelen Ziyaretçilerin Konaklama Türüne Göre Ortalama Geceleme Sayısı
Otel, Motel,
Pansiyon v.b.

Kendi evi

Kiralık ev

Akraba,
arkadaş evi

Diğer

2012

5,6

28,7

25,7

17,3

9,9

2013

5,7

27,2

25,8

14,6

11,8

2014

5,7

24,6

21,2

14,6

13,1

2015

5,7

23,5

21,2

13,8

16,0

Yıllar

Tablo 7’de Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin konaklama türüne göre ortalama geceleme
sayıları yer almaktadır. Tabloya göre akraba ve arkadaş evinde ortalama geceleme
sayısının; 2012’de 17,3, 2015’te ise 13,8 olduğu görülmektedir. Böylece akraba ve arkadaş
evinde ortalama geceleme sayısının yıllar itibarı ile azalma gösterdiği söylenebilir. Ayrıca
en fazla ortalama gecelemeye sahip konaklama türünün kendi evi ile kiralık ev olduğu
görülmektedir. Buna göre Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ortalama gecelemelerine göre en
fazla kendi evi, kiralık ev ve daha sonra akraba ve arkadaş evini tercih ettikleri söylenebilir.

Yıllar

Tablo. 8 Yıllar İtibarı İle Toplam ve AAZ Amaçlı Turizm Geliri Dağılımı
Toplam
Toplam
Yurtdışında
Toplam gelir
Toplam
AAZ geliri
Yabancı
İkamet Eden
içinde AAZ
(bin $)
(bin $)
(bin $)
Vatandaş
geliri %
(bin $)

2012

29 007 003

22 410 365

6 354 379

6 924 689

23,9%

2013

32 308 991

25 322 291

6 760 180

7 289 745

22,6%

2014

34 305 904

27 778 026

6 289 260

6 678 951

19,5%

2015

31 464 777

25 438 923

5 843 074

6 026 904

19,2%

Yıllara göre turizm geliri ve akraba ve arkadaş ziyareti gelirinin yer aldığı Tablo 8’e göre,
AAZ geliri, toplam gelirin; 2012 yılında yaklaşık %23,9’unu, 2015 yılında %19,2’sini
oluşturmaktadır. Yıllar itibarı ile AAZ gelirinin toplam gelir içindeki oranının azaldığını
söylemek mümkündür. 2012 ve 2015 yılı karşılaştırıldığında toplam gelirin artmasına
rağmen AAZ gelirinin azaldığı da ifade edilebilir. Buna rağmen AAZ amacıyla
gerçekleştirilen ziyaretlerden elde edilen gelir oranının önemli bir paya sahip olduğu
söylenebilir.
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Tablo. 9 Yıllar İtibarı İle Toplam ve AAZ Amaçlı Turizm Gideri Dağılımı
Yıllar

Toplam
(bin $)

AAZ amaçlı turizm
gideri (bin $)

AAZ amaçlı turizm
gideri %

2012

4 593 390

447 594

9,7%

2013

5 253 565

515 774

9,8%

2014

5 470 481

479 726

8,8%

2015

5 698 423

460 196

8,1%

Türkiye’de ikamet eden vatandaşların AAZ amaçlı turizm gideri yıllar itibarı ile Tablo 9’da
yer almaktadır. Turizm gideri içerisindeki AAZ amaçlı turizm gideri oranının; 2012 yılında
%9,7, 2015 yılında %8,1 olduğu görülmektedir. Buna göre 2012-2015 yılları arasında AAZ
amaçlı turizm giderinin, toplam turizm gideri içindeki payının azaldığı söylenebilir.
Ayrıca Tablo 8 ve Tablo 9 arasında bir karşılaştırma yapıldığında; 2015 yılında, AAZ
amaçlı turizm gideri toplam giderin %8,1’ini oluştururken, AAZ amaçlı turizm geliri
toplam gelirin %19,2’sini oluşturmaktadır. Böylece AAZ amaçlı turizm gelir payının, AAZ
amaçlı turizm gideri payından daha fazla olduğu ifade edilebilir.
Tablo. 10 2012-2015 Yılları Arasındaki AAZ Amaçlı Ziyaretçilerin Ülkelerine Göre Ortalama
Ziyaretçi Sayısı
Ülke
Ortalama Ziyaretçi Sayısı
Türkiye

2 931 478

Almanya

528 093

Gürcistan

414 092

Bulgaristan

300 384

Azerbaycan

161 675

Batı Asya Ülkeleri

146 903

İran

136 959

İngiltere

127 263

Fransa

111 748

Hollanda

110 110

Rusya Federasyonu

106 908

Tablo 10’da, Türkiye’ye AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin ülkelerine göre 2012-2015 yılları
arasındaki ziyaretçi ortalamaları yer almaktadır. Tabloda Türkiye ve daha sonra sırasıyla
birlikte ilk 10 ülkenin ortalama ziyaretçi sayısı görülmektedir. Tablo 10’a göre; 2012-2015
yıllarında Türkiye’yi AAZ amacıyla en fazla Türk vatandaşlarının ziyaret ettiği
görülmektedir. Bunu sırasıyla Almanya, Gürcistan, Bulgaristan ve Azerbaycan takip
etmektedir. Buna göre özellikle Almanya, Gürcistan, Bulgaristan ve Azerbaycan gibi
ülkelerin AAZ amacıyla yapılan ziyaretler için önemli bir paya sahip olduğu söylenebilir.
Ayrıca Türk vatandaşlarının AAZ amaçlı ziyaretlerde birinci sırada yer alması; çifte
vatandaşlık, daha önceki yıllarda yapılan zorunlu yer değiştirmeler ve yurtdışında çalışan
ve yaşayan vatandaşlar açısından değerlendirilebilir. Böylece Türkiye’yi AAZ amacıyla en
fazla yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarının ziyaret ettiği görülmektedir.
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Tablo. 11 AAZ Ziyaretçilerinin (Yabancı Ve Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşı) Gelir
Düzeyine Göre Dağılımı
Gelir Düzeyi
Çok düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok yüksek
Yıl
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
Sayı
%
2012

66 495

1,2

748 013

13,8

4 059 404

74,7

529 875

9,7

32 952

0,6

2013

64 734

1,1

918 015

15,9

4 068 786

70,7

664 354

11,5

41 868

0,7

2014

72 356

1,2

781 723

13,1

4 370 028

73,1

701 766

11,7

53 142

0,9

2015

64 815

1,0

648 535

10,1

4 792 447

74,8

818 902

12,8

78 996

1,2

Türkiye’ye AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin gelir düzeyine göre dağılımları Tablo 11’de
görülmektedir. Tablo 11’e göre; Türkiye’ye AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin; 2012 yılında
%74,7’si orta düzey, %0,6’sı ise çok yüksek düzeyde gelire, 2015 yılında yaklaşık %74,8’i
orta düzey, %1,2’si ise çok yüksek gelir düzeyine sahiptir. Tabloya göre Türkiye’ye AAZ
amacıyla; en fazla gelen grubun orta düzey gelire sahip olduğu, en az gelen grubun ise çok
yüksek gelire sahip olduğu ifade edilebilir. Ayrıca 2012’den itibaren bir değerlendirme
yapıldığında orta, yüksek ve çok yüksek gelir düzeyine sahip AAZ amacıyla gelen
ziyaretçilerin oranının artış gösterdiği, çok düşük ve düşük gelir düzeyine sahip
ziyaretçilerin oranının ise nispeten azalma gösterdiği söylenebilir.
Tablo. 12 AAZ Ziyaretçilerinin (Yabancı ve Yurtdışında İkamet Eden Türk Vatandaşı) Yaş
Durumuna Göre Dağılımı
Yaş
15-24
Yıl

25-44

45-64

65 ve üzeri

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

2012

686 590

12,6

2 699 523

49,7

1 716 056

31,6

334 571

6,2

2013

715 393

12,4

2 908 126

50,5

1 811 750

31,5

322 488

5,6

2014

708 588

11,9

3 145 936

52,6

1 797 769

30,1

326 723

5,5

2015

761 878

11,9

3 326 150

51,9

1 981 486

30,9

334 181

5,2

Tablo 12’de Türkiye’ye AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin yaş durumlarına göre dağılımı
yer almaktadır. AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin; 2012 yılında %49,7’sinin 25-44,
%31,6’sının 45-64 yaş aralığında, 2015 yılında %51,9’unun 25-44, %30,9’unun 45-64 yaş
aralığında olduğu görülmektedir. Buna göre Türkiye’ye AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin
en çok 25-44 yaş aralığında olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca 2012 yılına göre bir
kıyaslama yapıldığında, yıllar itibarı ile 25-44 yaş aralığındaki AAZ amaçlı ziyaretçi
oranının artış gösterdiği, diğer yaş gruplarının oranının ise azalma gösterdiğini
söylenebilir. Genç kesimin de içinde bulunduğu 15-24 yaş aralığındaki AAZ amacıyla
gelen ziyaretçilerin ise son 4 yılda yaklaşık %12,2 oranı ile az bir paya sahip olduğu, AAZ
amacıyla gelen ziyaretçilerin ise yaklaşık %87,8 oranı ile büyük bir çoğunluğunun 25 yaş
ve üzeri ziyaretçilerden oluştuğu ifade edilebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada AAZ için Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yıllar itibariyle gösterdiği değişim
ve AAZ ziyaretçi profilinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda AAZ’nin ve
ziyaretçilerinin profili TUİK’ten elde edilen ikincil veriler kullanılarak analiz edilmiştir.
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Veriler, AAZ ziyaretçilerinin yaklaşık %48 oranında yabancı, %52 oranında ise yurtdışında
ikamet eden Türk vatandaşları olduğunu göstermektedir. AAZ ziyaretçi oranı açısından
bakıldığında, yabancı ziyaretçilerin AAZ için Türkiye’yi tercih etmelerinde artış
gözlenmektedir. Ziyaretçi sayısı açısından bakıldığında; yabancı ve yurtdışında ikamet
eden Türk vatandaşların AAZ amacıyla ziyaretlerinde de artış gösterdiği ifade edilebilir.
Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin geliş nedenleri incelendiğinde, AAZ’nin (beraberinde giden
ziyaretçiler hariç) gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetlerden sonra en fazla ziyaret
nedeni olduğu görülmektedir. AAZ’nin turizm pazarı içinde önemli bir yeri olduğu bu
bulguyla doğrulanabilir. Türkiye’nin tatil amaçlı ziyaret için uygun bir ülke olması birinci
sıranın bu geliş amacıyla oluştuğunu gösterse de, AAZ’nin de dikkate değer oranda bir
pazar payı olduğu ikinci sırada yer almasıyla açıklanabilir. Türkiye’nin geçmişte vermiş
olduğu göçlere bağlı olarak, göç eden bireylerin vatanını ziyaret etmeleri, akraba ve
arkadaşlarını görmek istemeleri AAZ’nin Türkiye turizm pazarı içindeki payını artırdığı
söylenebilir. Ayrıca AAZ amaçlı gerçekleştirilen ziyaretlerin en çok yurtdışında yaşayan
Türk vatandaşlar tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum da farklı ülkelere göç
eden, orada çalışan ve yaşayan Türklerin, ülkelerini ve yakınlarını görme isteğiyle
yaptıkları ziyaretlerin bir sonucu olarak açıklanabilir.
AAZ ziyaretçileri Türkiye’ye en fazla Temmuz-Ağustos-Eylül ayları arasında
gelmektedirler. Bu durum, eğitim öğretim kurumlarının tatillerinin bu aylara denk gelmesi
ve özellikle çocuklu olan ve AAZ gerçekleştirecek ziyaretçilerin bu durumu dikkate alması
ile açıklanabilir. Bireylerin ağırlıklı olarak yaz aylarında tatil yapma isteğinin artması da
böyle bir sonucu ortaya çıkarmış olabilir. AAZ ziyaretçileri yoğun olarak yaz aylarını
tercih etse de diğer aylarda gerçekleşen AAZ ziyaretlerinin dikkate değer bir seviyede
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte literatürde yılbaşı gibi özel günlerde AAZ’nin önemli
bir pazar haline geldiği (Seaton ve Palmer, 1997) ifade edilmesine rağmen; kültür, inanç,
gelenekler ve diğer etkenlerin ülkelere ve topluma göre farklılaşmasının, AAZ amacıyla
gerçekleştirilen ziyaretlerin dönemlerini etkilediği ifade edilebilir.
AAZ gelirlerinin Türkiye’nin toplam turizm gelirleri içindeki payı 2015 yılında 2012 yılına
göre düşüş göstermiştir. Ancak 2015 yılındaki AAZ gelirlerinin (%19,2) turizm pazarı için
önemli bir gelir oranı olduğu ifade edilebilir. Ayrıca AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin;
konaklama, yiyecek-içecek, eğlence ve diğer faaliyetlere katılımı dikkate alındığında örneğin büyük bir çoğunluğunun konaklama faaliyeti için harcama yapması- turizm
gelirleri üzerinde önemli düzeyde etkili olabileceği söylenebilir.
Elde edilen bulgular AAZ’nin Türkiye turizmi için büyük potansiyeli olduğunu ve önemli
bir gelir kaynağı olduğunu göstermektedir. Bu noktada daha detaylı istatistiklerle AAZ
pazarının incelenmesi, göç alan, göç veren ülkelerin AAZ pazarlarının karşılaştırılarak
incelenmesi faydalı olabilir. Ayrıca AAZ amacıyla gelen ziyaretçilerin daha detaylı bir
şekilde ve farklı değişkenlerle (harcama yapılan etkinlikler, daha fazla demografik bilgiler,
destinasyon bazında ziyaret yerleri gibi) istatistiklerinin belirlenmesi, AAZ profilinin
Türkiye açısından ayrıntılı bir şekilde ele alınmasına yardımcı olabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, sürdürülebilir turizm destinasyonu oluşturmak için başta paydaş algılarının
araştırılması ve Edirne’nin sürdürülebilirlikte mevcut durumunun ortaya konulması, aynı
zamanda alanyazına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Araştırmanın evrenini Edirne,
örneklemini ise Edirne kent merkezinde turizmle doğrudan ve dolaylı olmak üzere ilgisi
olan paydaşlar oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış anket formuyla
görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırma kapsamında merkezi yönetim, yerel yönetim,
özel sektör, sivil toplum kuruluşları başlığı altında toplam altı paydaşla görüşülmüştür.
Araştırma bulgularına göre genel görüş, Edirne’nin turizm potansiyeli oldukça yüksektir
ve paydaşlar arasında Edirne’de sürdürülebilirliği sağlamak adına gerekli görüşmeler
yapılmaktadır. Aynı zamanda Edirne’nin mevcut turizm değerlerinin sürdürülebilirliğini
sağlamak adına paydaşlar arasında yapılan proje ve çalışmalar mevcuttur. Fakat somut
olarak paydaşların bir çatı altında toplandığı bir paydaş örgütü yer almamaktadır.
Araştırma kapsamında görüşülen paydaşlar kent merkezinde bulunan paydaşlardır.
Ancak zaman ve imkan yetersizliğinden dolayı destinasyon paydaşlarının tümüyle
görüşme yapılamadığından, çalışmanın tüm ili kapsadığı söylenemez. Bu doğrultuda
görüşme sayıları arttırılarak çalışmanın geliştirilmesi sağlanabilir.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon, Sürdürülebilir Destinasyon, Destinasyon Paydaşları
GİRİŞ
Tüketim toplumlarında görülen “markalar savaşı” artık bir ürün olarak destinasyonlar için
de geçerlidir. Birçok destinasyon içerisinde, turizmden pay almak adına öne çıkmaya
çalışan bazı destinasyonlar, çevreyi, doğal kaynakları, kültürel mirası, sosyo-kültürel
yapıyı tüketmektedir. Çevrenin ve doğal kaynakların uzun vadede kullanımının mümkün
kılınması sürdürülebilirlik anlayışına bağlıdır. Gün geçtikçe hayatımıza daha fazla giren
bu anlayışın yerleşmesi gereken en önemli alanlardan birisi turizmdir.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2015 yılında bir önceki yıla göre
52 milyonluk bir artışla dünyada 1186 milyon kişinin seyahat ettiği açıklanmıştır. Uzun
vadeli tahminlerle “Tourism Towards 2030” raporunda ise2030 yılında dünyada 1 milyar
800 milyon kişinin seyahat edeceği öngörülmektedir(UNWTO Tourism Highlights, 2016).
Açıklanan veriler doğrultusunda turizm sektörünün hızlı ve sürekli gelişen önemli bir
sektör haline gelmesiyle birlikte, destinasyonlar rakip destinasyonlar içerisinde yerini
koruma ve geliştirme çabası içerisine girmektedirler. Bu noktada da bazı destinasyonlar
sürdürülebilir turizm faaliyetlerine yönelmekte bazıları ise sürdürülebilirliği göz ardı
edebilmektedirler. Sürdürülebilir turizm faaliyetlerine ağırlık veren destinasyonlarda ise
sürdürülebilir destinasyon yönetimi ön plana çıkmaktadır. Bütüncül ve sürekli bir faaliyet
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olarak ele alınması gereken sürdürülebilir destinasyon yönetiminde, turizmle ilgili tüm
paydaşların işbirliği ve örgütlenme çabaları içerisinde yer alması önem kazanmaktadır.
Çalışmada sürdürülebilir turizm destinasyonu oluşturmada Edirne ilinin mevcut durumu
ile bölgede bu konuda gelecekte neler yapılabileceğine ilişkin paydaş algılarının
araştırılması amaçlanmaktadır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Destinasyon Kavramı ve Sürdürülebilir Destinasyon
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (2007) tanımına göre turizm destinasyonu;
“Destek hizmetler, çekicilik ve turizm kaynakları gibi turizm ürünlerini içerisinde
barındıran ve turistin en az bir gece konakladığı fiziksel alan” şeklinde tanımlanmaktadır
(UNWTO, 2007a). Bir turizm destinasyonu; sahip olduğu çeşitli turizm kaynakları ile
turistleri çeken ve yoğun olarak turist ziyaretine ev sahipliği yapan, pek çok kurum ve
kuruluşun sağladığı doğrudan veya dolaylı turizm hizmetlerinin bütününden oluşan
karmaşık bir üründür (Özdemir, 2014: 3). Destinasyonlar pek çok çekicilik unsurunu
bünyesinde barındıran yanısıra turistlerin ihtiyacı olan destek hizmetleri de kapsayan
büyük alanlardır (Swarbrooke, 2002). Tanımdan da anlaşılacağı üzere destinasyon hem bir
turizm alanı hem de turizm ürünü olarak değerlendirilmektedir.
Turizm, destinasyonlar üzerinde oldukça önemli etkilere sahiptir. Bir destinasyonun
turizme sunulmasıyla birlikte artan talep, bu alan üzerinde çeşitli baskıları da beraberinde
getirmekte, sürekli bir gelişimi tetiklemektedir. Bu gelişimin sürdürülebilir olması,
sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve sürdürülebilirlik anlayışının bu noktada tüm
alanlara entegre edebilmesi ile doğru orantılıdır. Sürdürülebilir bir turizm gelişimi için
uygulanması gereken stratejilerin bölgeye has ve farklı olması gerekmektedir (Yılmaz,
2014).
Destinasyon öncelikle girdilerin ve çıktıların, toplumun, hizmetlerin ve iş alanlarının yer
aldığı bir sistem olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu sistemin yaşamsal bileşeni sistem
üyelerini diğer bir deyişle insanları ve mekanları destinasyon düzeyinde birbirine
bağlayan çerçevelerdir (Özdemir, 2008).Buhalis (2000), turizm destinasyonlarının
değerlendirilmesinde temel çerçeveyi oluşturan altı faktörü; çekicilikler, ulaşılabilirlik,
kolaylıklar / tesisler, uygun paket turlar, faaliyetler ve destekleyici hizmetler olarak
sınıflandırmaktadır. Ersun ve Arslan (2011) çalışmalarında destinasyon seçimini etkileyen
unsurlar içerisinde; “Turizm potansiyeli, turizm amaçları, paylaşılabilir ortak vizyon,
rekabet yeteneği, pazarlama karması, pazarlama stratejileri, konumlama, imaj oluşturma,
marka yaratma, tanıtım faaliyetleri” unsurlarının önemine değinmektedirler. Destinasyon
çekiciliğinin, destinasyon rekabet unsurlarının temel belirleyicilerinden biri olduğu göz
önüne alındığında, kaynaklarını en elverişli şekilde değerlendiremeyen, bunları etkili
şekilde sunamayan destinasyonların hem ulusal hem de uluslararası turizm pazarında
başarılı olma ihtimalleri oldukça düşüktür.
Destinasyonlar birer turizm merkezi haline getirilirken planlama aşamasından pazarlama
aşamasına dek sürdürülebilir turizm yaklaşımı içerisinde değerlendirilmelidir (Türkay,
2014). Sahip olduğu kaynakları sürekli tüketen, koruma-kullanma dengesini sağlamayı
başaramayan, kontrol mekanizmaları oluşturamayan, plansız bir gelişime sürüklenen
destinasyonların zamanla çekiciliklerini ve yaşamsallıklarını kaybedecekleri gerçeğinden
hareketle, destinasyonların ve dolayısıyla turizmin sürdürülebilirliğinin önemi ortaya
çıkmaktadır.
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Sürdürülebilir turizm “turizmin bugün olduğu gibi gelecekte de bölge için değer üreten
bir sektör olarak kullanılması amacıyla, gelişmenin ekonomik yanı yanında sosyal ve
ekolojik dengelerin de dikkate alınması gerektiğinin kabul edilmesi” olarak
tanımlanmaktadır (Türkay, 2014: 227). Sürdürülebilir turizm gelişimi için turizm
bölgelerinin benimsemesi gereken ilkelerden en önemlisi; çevreye, kültürel kaynaklara ve
yerel halka saygı ve koruma ilkesiyle hareket ederek turizm yatırımlarının yapılmasını
sağlamaktır (Sonuç, 2014: 22).
Her destinasyonun değerleri, kaynakları, fırsat ve tehditleri, taşıma kapasitesi aynı
değildir. Dolayısıyla her destinasyon için belirlenecek olan politika, strateji ve eylem
planları da birbirinden farklı olacaktır. Bu hususta da destinasyon yönetimi paydaşlarına
önemli roller düşmektedir. Destinasyonların sürdürülebilir kılınması için turizmin en
önemli bileşenlerinden biri olan turizm işletmelerinin de kendi aralarında rekabet halinde
olsalar dahi destinasyon bazında işbirliği halinde olmaları ve bu doğrultuda hareket
etmeleri önemlidir (Özdemir, 2014).
Sorumsuz, sürekli ve yalnızca ekonomik çıkar gözeten bir tüketim anlayışı gereken
boyutlarda olmasa da yavaş yavaş yerini sorumlu, çevreci, gelecek nesillerinde yaşam
haklarını gözeten sürdürülebilir bir tüketim anlayışına bırakmaya başlamıştır. Bu anlayışın
yansımalarını turizmde de görmek mümkündür. Çevreye olan yaşamsal bağımlılığının bir
sonucu olarak turizm, destinasyon çekim unsurlarını ve doğal varlıkları korumayı
sürdürerek turizmin gelişimine katkıda bulunmakta ve destinasyonun popülaritesini
artırmaktadır (Muhanna, 2006: 19).
Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi ve Paydaşları
Destinasyon birçok aktörün bir araya geldiği ve etkileşim içinde turizmle ilgili üretimtüketim faaliyetlerini yürüttüğü çok katmanlı, çok aktörlü bir yapıdır (Türkay, 2014: 15).Bu
anlamda destinasyonda yerel alan sürdürülebilir turizm ağlarının, yerel gereksinimleri
algılama ve onları bölgenin ve yerel kuruluşların yararı ve rekabet edebilirliği adına akılcı
bir evrimsel yola dönüştürme yeteneğine sahip yol gösterici bir merkez tarafından
yönetilmesi gerekir (Polese ve Moretta Tartaglione, 2007). Destinasyon yönetiminin bazı
temel faydaları; rekabet avantajı oluşturması, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
turizmin faydalarının yaygınlaşması, turizm veriminin artması ve güçlü bir marka kimliği
oluşturması olarak belirtilmektedir (UNWTO, 2007b). Ayrıca destinasyon yönetimine dair
sürdürülebilir ve bütünleşik bakış açısı şu hususları göz önünde bulundurmaktadır
(Jamieson, 2008: 4):
•
Turistlerin ihtiyaçlarını ve turizm endüstrisinin ekonomik alanlarını ele alır
•
Turizmin gelişimine, olumsuz etkileri azaltıcı bakış açısı ile yaklaşır
•
Yerel halkın iş alanlarını, mirası ve çevreyi korur
•
Destinasyonun geçim kaynağı olması sebebi ile yerel çevreyi korur
Destinasyonlar; kendi aralarında rekabet halinde olan, farklı ve zaman zaman birbirleri ile
ters düşen amaçlara yönelen, ancak aynı zamanda birbirlerini tamamlayıcı özellikte ve
işbirliği içinde hareket etmek zorunda olan çıkar gruplarından oluşmaktadır (Yılmaz, 2014:
288).Sürdürülebilir bir turizm gelişiminden söz edilebilmesi için o bölgede yer alan
paydaşların güçlü ortaklıklarla sürekli işbirliği içerisinde bulunması, bütünleşik bir vizyon
oluşturması ve ortak hareket edebilmeleri gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm
literatüründe paydaşları konu alan çalışma örnekleri oldukça fazladır (Timur ve Getz,
2008; Byrd, 2007;Hardy ve Beeton, 2001;Semerciöz vd., 2008; Genç vd. 2014).Bu çalışmada
ise, Semerciöz vd. (2008)’nin yapmış oldukları çalışmada belirtmiş oldukları başarılı bir
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destinasyon yönetimi için önemli olan on paydaş “valilikler, belediyeler, il kamu
kurumları, ilçe yöneticileri, üniversiteler, ticaret odası, sivil toplum örgütleri, oteller,
ağırlama işletmeleri (motel, hostel) ve seyahat acentaları” esas alınmış ve bu kapsam
dahilinde yöntem kısmında belirtilmiş olan 6 aktörle görüşme gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Teknik
olarak ise görüşme tekniği kullanılmış olup yarı yapılandırılmış görüşme formu
yardımıyla paydaşların görüşlerinin derinlemesine açıklanması hedeflenmiştir. Nitel
verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formu tek
aşamada sekiz sorudan oluşmaktadır. Bu aşamadaki sorular, Edirne destinasyonundaki
paydaşların sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili görüşlerini, Edirne’nin sürdürülebilirlikteki
mevcut durumunu ve Edirne’deki paydaşların rolünü anlamaya yöneliktir.
Araştırmanın evreni, Edirne ilindeki tüzel ve gerçek kişilerden oluşmaktadır. Örneklemi
ise Edirne’de turizmle ilgisi olan paydaşlar oluşturmaktadır. Örnekleme dahil edilen
kurum ve temsilcilerin Edirne’de turizme yön verilmesinde aktif rol oynayabilecek
aktörlerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Her bir görüşme Edirne ilinde bulunan
kişilerin ait oldukları kurum ve kuruluşlara bizzat giderek gerçekleştirilmiştir. Görüşme
yapılan kişilerden çalışmada isimlerinin kullanılması hususunda gerekli izinler alınmış
olup görüşmeler 2015 yılının Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleştirilmiştir. Toplamda altı
paydaşla yüz yüze görüşülmüş ve görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış olup
kayıtlar esnasında aynı zamanda kısa kısa notlar da alınmıştır, sonrasında tüm bilgiler
bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
•
Merkezi Yönetim: Hem bakanlık hem valiliğe bağlı olan Edirne İl Kültür Ve Turizm
Müdürlüğü; Ahmet Hacıoğlu (İl Kültür Ve Turizm Müdürü)
•
Yerel Yönetim: Edirne Belediyesi; Çiğdem Gegeoğlu (Edirne Belediye Başkan
Yardımcısı)
•
Sivil Toplum Kuruluşu: Edirne Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği; Emin İnağ
(Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı), Edirne Ticaret Ve Sanayi Odası;
Mehmet Eren (Meclis Başkanı), Edirne’yi Tanıtma Ve Turizm Derneği; Gökhan
Balta (Balta Otelin Sahibi, Dernek Başkanı)
•
Özel Sektör: Konaklama İşletmesi, Taş Odalar Butik Otel; Cengiz Bulut (Taş Odalar
Butik Otel Müdürü ve Edirne Yerel Tarihçisi)
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma sahası ve amacına uygun olarak görüşülen paydaşlara sorulan sorular ve alınan
yanıtlar şunlardır:
Soru 1- Sizce sürdürülebilir destinasyon neyi ifade etmektedir?
“Şehir de turizmin güçlenmesi için projeler yapılır, yapılan bu projeler kapsamında şehrin
daha ileriye taşınabilmesi için sürdürülebilir turizm ilkelerine bağlı yaratılan
destinasyonlara denir.”( Taş Odalar Otel Müdürü, Cengiz Bulut)
“Şehrin bünyesinde var olan turizm değerlerinin, amacına uygun koşullar ve yollarla
geleceğe korunarak, yenilenerek taşınmasını ifade etmektedir.”( Ahmet Hacıoğlu)
“Destinasyonun turizm kapsamında somut ve soyut değerlerinin gerek paydaşlar
tarafından korunmasının gerçekleştirilmesi, gerek ziyaretçiler tarafından sıkça tercih
edilmesini ifade etmektedir.” (Emin İnağ)
“Gezilip görülecek mekanlara sürekli olarak gidip gelmeyi ifade eder.”(Mehmet Eren).
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“Şehrin turizm değerlerinin bilincinde olup, halkın ve biz yerel yönetimlerin bu değerlere
sahip çıkmasını sağlayarak kalıcı adımlar atabilme olarak ifade edebilirim.” (Çiğdem
Gegeoğlu)
“Kısa vadeli organizasyonları baz almadan, devamlılığı sağlamak adına şehrin önde gelen
turizm ürünlerinin, turizmde marka değerlerinin, sürekli ziyaretçi alabilmesini
sağlamaktır.”(Gökhan Balta)
Soru 2-Edirne destinasyonunun sürdürülebilirlik açısından mevcut durumunu değerlendirir
misiniz?
“Edirne ‘de son birkaç yıldır sürdürülebilirlik anlamında çalışmalar var. Bu çalışmalar
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olup, toplantı ve kongrelerden öteye
gidememiştir. Her ne kadar toplantılar yapılıyor olsa da Edirne’de somut bir çalışma yok.”
(Cengiz Bulut)
“Edirne birçok medeniyeti bünyesinde bulunduran bir destinasyondur. Bu medeniyetler
eşiğinde birçok kültürel değerleri bünyesinde barındırıyor. Ve insanların, tarih kokan bu
destinasyonu ve kültürel değerleri ziyaret etmeleri için mevsimsel değişiklikleri
beklemeye ihtiyacı yok. Selimiye Camii her yıl ziyaretçi sayısını giderek arttırıyor ve bu
durum Edirne’de sürdürülebilir destinasyonun var olduğunu belgeler nitelikte.” (Ahmet
Hacıoğlu)
“Yıllardır Edirne’ye Japonlar, İspanyollar gelip gidiyor, yeni yeni Amerikalılar da başladı.
Edirne’de Roma, Bizans, Osmanlı, Makedonya, Traklar medeniyetleri mevcuttur. Bu
anlamda bakıldığında geniş anlamda turizm şehrinden bahsediyoruz. Unesco kültürel
miras listesine girmiş tarihi eserimiz var. Dolayısıyla Edirne ‘de sürdürülebilir
destinasyondan bahsetmek mümkündür.”(Emin İnağ)
“Edirne sahip olduğu tescilli eserleriyle çok şanslı bir destinasyon. Açık alanlarından,
metre kareye düşen tarihi eserlerine kadar her noktasında tarihin kokusunu barındıran ve
turizme sahip çıkan bir şehirdir. Dünya miras listesine girmiş somut eseri olan Selimiye
Camii, soyut eseri olan Kırkpınar güreşleri Edirne’nin sürdürülebilirlik kapsamında
mevcut durumunu zaten gözler önüne sermektedir. Şu anki durumuyla Edirne’deki
eserleri biz ne kadar yok saysak da, bu eserler burada olduğu sürece, şehrin
sürdürülebilirliği hep var olacaktır.”(Mehmet Eren)
“Edirne’de sürdürülebilir destinasyonun var olduğunu söyleyebilirim. Tarih kokan bir
kentimiz var. Sürdürülebilir olabilmesi için bu tarih kokan kentin halk tarafından kabul
görürlüğü olması gerekiyor. Aslında halkın şehri sahiplenip destinasyona sahip çıkması
gerekiyor. Halk bu işin içine dahil edildiğinde Edirne’de sürdürülebilirlik tam olarak
sağlanmış olacaktır.”(Çiğdem Gegeoğlu)
“Şu anda Edirne’de Selimiye Camii başta olmak üzere birkaç camii, İkinci Beyazıt
Külliyesi’nde sürdürülebilirlikten bahsetmek mümkündür. Şehrin genelindeki tarihi
eserlere oranla sürdürülebilirliğin faal olduğunu söyleyemem.”(Gökhan Balta)
Soru 3-Edirne’de sürdürülebilirliği sağlamak adına paydaşlar arasında örgütlü çalışmalar
yapılmakta mıdır?
“Evet. Ama kamu kurumlarının daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum.”(Cengiz
Bulut)
“Evet. Özellikle Trakya Kalkınma Ajansı bu konuda öncü kurum. Üç ilin (Tekirdağ,
Kırklareli, Edirne) il kültür turizm müdürü, üç ilin üniversite temsilcisi, üç ilin belediye
başkan yardımcısının bulunduğu, turizmi tek elden yürütme amacıyla Trakya Turizm
Platformu kuruldu. Aynı zamanda üniversite temsilcileriyle işbirliğine gidilerek projeler
hazırlanıyor. Buna örnek olarak Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi eşliğinde “Turizm
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Rotaları” adlı proje hazırlandı. Bir diğer proje ise, bahsetmiş olduğum üç ilin hediyelik
eşyaların satılabileceği ortamlar yaratılmaya çalışılıyor, buna yönelik her il ayrı ayrı proje
hazırlıyor.”(Ahmet Hacıoğlu)
“Yapılmaktadır. Günümüzden örnek verecek olursam; Mayıs ayında yabancı tur
operatörleri ağırlanacak ve Türkiye’nin en önemli tur operatörleri Trakya’da gezdirilecek.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ETSO, STK’lar ve biz Esnaf Sanatkarlar Odası olarak bu
projede yer alıyoruz.” (Emin İnağ)
“Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, üniversiteler, turizm müdürlükleri, dernekler
ve kurumumuz da dahil olmak üzere sürekli toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda
‘Edirne de alternatif turizm seçenekleri nelerdir?’ sorusuna cevaplar aranıyor. Örneğin;
ODTÜ’den gelen uzmanla, bir toplantımızda bu konuyu saatlerce konuşmuştuk ve
duyacağımız herhangi bir yeni fikir Edirne sürdürülebilirliğine destek olacağı kanaatine
vararak çalışmalarımızı devam ettirdik. Son zamanlarda Edirne’ de Osmanlı Saray Mutfağı
ile ilgili çalışmalarımız var. Bu anlamda kısa süre içerisinde dünyaca ünlü 40 gurme,
Edirne’yi ziyaret edecek. 40 gurmenin konaklama, ulaşım, yeme-içme gibi faaliyetleri biz
paydaşlar arasında ortak olarak karşılanacaktır. Dolayısıyla Edirne’de paydaşlar olarak
herkes elini taşın altına koymaktadır.”(Mehmet Eren)
“Resmi kurumlar olarak bu işin içindeyiz zaten. Diğer yandan esnaf odaları, ticaret odaları,
tanıtım dernekleri bu işin olmazsa olmazları. Zaten kimse bu işi kurumsal kimlikle
götüremez çünkü bir noktada sonra bürokrasi karşımıza çıkar. Bu yüzden tüm paydaşlar
bizler için çok önemli ve bunun bilincinde olarak birlikte hareket etmeye çalışıyoruz.”
(Çiğdem Gegeoğlu)
“Paydaşlar arasında örgütlü çalışmalar yapılmamaktadır. Ama proje ve fikir anlamında
birlikte çalışılması gerektiği söylenmektedir.”(Gökhan Balta)
Soru 4-Kurum olarak sürdürülebilir destinasyon yaratma sürecinde çalışmalarınız var mıdır?
Varsa bunlar nelerdir?
“Bizim otelimiz 11 odalı butik bir otel. Gelen misafirlerimizi en güzel şekillerde ağırlamayı
tercih ediyoruz. Otelimize gelen her misafire rehber olacak turizm haritaları armağan edip,
kimseye ihtiyaçları olmadan şehri keşfetmelerini sağlıyoruz. Gelen konuklarımıza mutlaka
geldiklerinde ve gitmeden önce çeşitli ikramlar sunuyoruz. Bizler Osmanlı kültürünü
yaşatmak ve yansıtmak istiyoruz.” (Cengiz Bulut)
“Avrupa’nın seçkin destinasyonlar projesi (EDEN) var. Avrupa’nın en büyük Balkan
Savaşları Müzesi’ni yapacağız. Eskiden tekavil hatlarıyla birbirine bağlı olan 24 tane
tabyayı yeniden onarıp, birbirine bağlayarak harika bir destinasyon yaratmayı
planlıyoruz. En önemli olan projemiz Edirne Sarayı’nı ayağa kaldırmak. Toprak altında
kalmış tarihi eserlerin, önce röleveleri çıkarılıp restorasyonu gerçekleştikten sonra ihya
edilip gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm bunların dışında Selimiye Camii ve Eski
Camii birkaç ay içerisinde ışıklandırılıp, yeniden hizmete sunulacak. Çakır Ağa Camii’ni
sıfırdan inşa ettik. Bir sürü hamam özel sektöre satılmışken, devlet yoluyla geri alınıp
vakıflara bağlanılarak, restore edildi. Yapılması düşünülen diğer çalışmaları ise; Göç
Müzesi, Kent Müzesi, Hamam Kültürü Müzesi, Osmanlı Mezar Taşları Müzesi olarak
sıralayabilirim.”(Ahmet Hacıoğlu)
“Avrupa Birliği Senatosu işbirliği çerçevesinde yapmış olduğumuz projelerde el
sanatlarıyla ilgili bir proje mevcut. İkizevler El Sanatları Müzesi’nde, UNESCO listesinde
olan hat sanatları, el sanatları, ebru, edirnekari, minyatür sanatı gibi birçok sanat eserini
hem bünyesinde barındırıyor hem de bunlarla ilgili kurslar veriyor. Kurum olarak diğer
bir çalışmamız ise Traklarla ilgili balkanlarda olan dolmen, tümülüs, kilise ve kaleyi tekrar
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gün ışığına çıkardık ve bu sayede orada tekrar kazı çalışmaları başlatıldı. Bu iki önemli
projenin dışında Osmanlı mutfağını ortaya tekrar çıkarabilmek için, çok gelişmiş bir
sunum yaptık, bu sunumda hem Bulgar hem Osmanlı yemeklerini tanıttık. Ve burada
önemli olan nokta ise kaybolmaya yüz tutmuş Hardaliye’yi tekrar önemle vurguladık. Şu
anda Edirne ‘de bir fabrikada da Hardaliye’nin üretimi yapılıyor. Bu anlamda yerel
projelerimiz oldu ve olmaya da devam edecektir.” ( Emin İnağ)
“Osmanlı Saray Mutfağı ile ilgili çalışma tamamen bizim elimizde. İnsanlar gittikleri
yerlerde, yöreye özgü bir şeyler tatmak istiyor. Edirne’de insanlar sadece ciğer ve köfte
yiyebiliyorlardı. Bu bizim için büyük bir eksiklikti. Bunu gidermeye çalıştık. Artık
turizmde insanları konaklatmaya çalışıyoruz. İnsanlar bir gece kaldıklarında, ikince gece
kullanabilecekleri alternatif turizm çeşitleri olsun istedik. Bu anlamda bir Balkan Gecesi,
Roman Gecesi düzenlense nasıl olur? Diye bir fikir oluştu. Şimdi bunun üzerinde
çalışmalar yapılıyor.” (Mehmet Eren)
“Kurum olarak genellikle Trakya Kalkınma Ajansı ve diğer paydaşlarla birlikte hareket
ediyoruz.” (Çiğdem Gegeoğlu)
“UNESCO mirası olan Selimiye Camii ile ilgili bir çalışmamız mevcut. Selimiye Camii’nin
UNESCO eseri olduğuna dair etrafında bir ibare yoktu, biz bununla ilgili bir künye
hazırladık ve bunu caminin bahçesine koyduk. Bunun akabinde daha büyüğünü yapıp,
Mimar Sinan heykelinin yanına koyacağız. Uluslararası tanıtım faaliyetleriyle ilgili olarak
Yunanistan ve Bulgaristan ile sınırlı olmayan projelerimiz var. Kültür turizminin yoğun
olduğu Japonya’daki seyahat acentaları ile işbirliği içerisindeyiz. Yeni sürdürülebilirlik
çalışmaları yaratma çabası içerisindeyiz. Lale ile ilgili olarak iki projemiz var. Japonya’dan
örneklerini almış olduğumuz çalışmaları hem Selimiye Camii’nin bahçesinde hem de
Söğütlü Orman Parkı içerisinde var etmeye yönelik yeni girişimlerimiz oldu.” (Gökhan
Balta)
Soru 5- Sürdürülebilir destinasyon konusunda yerel halkın önemi nedir? Önemine yönelik
çalışmalar var mıdır?
“Sürdürülebilir destinasyonun sağlanabilmesi için onarılması gereken birçok yapı yerel
halkın mülkiyeti altında. Belediye vakıflara ve ya herhangi bir kuruma bağlı olan tarihi
değerleri zaten onarmış ve hizmete açmış durumda. Bizim otelimiz de vakfa bağlı,
kiralayıp bizler de hizmete açmış bulunmaktayız. Yerel halkın bu hizmeti verebilecek
durumu yok. Dolayısıyla burada belediyeye iş düşmektedir. Belediye bu tarihi değerleri
ya kiralama yoluna giderek ya da yerel halktan belli bir ücret, arsa karşılığında himayesi
altına alarak bunları hizmete açabilir.” (Cengiz Bulut)
“Yerel halkın sürdürülebilir destinasyon kapsamında rolü çok büyüktür. Üniversiteler
yoluyla, öğrencilerden başlayarak aileleri, ailelerden sonra esnafları bilgilendirmeye
yönelik çalışmalarımız var. Bu çalışmaları genellikle turizm haftasında bilgilendirme ve
eğitim seminerleriyle destekliyoruz.” (Ahmet Hacıoğlu)
“Turist destinasyona geldiğinde genellikle kötü yerleri çeker. Tabii ki de yerel halkın bu
anlamda önemi çok büyük. Sadece kamu kurumlarının, özel sektörün, sivil toplum
kuruluşlarının sürdürülebilir destinasyonda olması yeterli değil, buna yerel halkın da
dahil edilmesi gerekir. Yani bu anlamda sürdürülebilir destinasyon için yerel halkta çevre
bilincin oluşturulması gerekir. Yani hem çalışanların hem de esnafın eğitimi şart. Esnafı
yerel halkta barındırdığımız için valilik ve oda olarak bilgilendirme seminerlerimiz
mevcuttur.” (Emin İnağ)
“Halkı turizmin dışında tutarsak başarılı olmamız mümkün değildir. Yerel halkta turizm
algısını oluşturmamız lazım. Bu da eğitimle gerçekleşir. Bu konuda Milli Eğitim ile işbirliği
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içerisinde olmayı planlıyoruz. Yeni dönemde ilkokuldan itibaren turizmin önemini
vurgulamak için; seçmeli bir ders çocuklara verebilir miyiz? gibi fikirler oluşturduk.
Çünkü en temel çözümün eğitimle gerçekleşeceğini düşünüyoruz.” (Mehmet Eren)
“Yerel halk sürdürülebilir destinasyonda çok önemli. Çünkü öncelikle yerel halkın elinde
var olan değerleri tanıması ve bilmesi gerekir ki koruyabilsin. El broşürleri, kitapçıklar,
ilanlar halkı bilinçlendirme çalışmalarımız arasında var. Fakat bizim için en önemli olan
şey insanlara turizm haritası oluşturmak. Birkaç alternatif geziyi önce kendi halkımıza
sonra ziyaretçilere tanıtmamız gerekir. Bu anlamda belediye olarak her Çarşamba
gerçekleştirmiş olduğumuz önce şehrimizi tanıyalım ile alakalı bir etkinliğimiz var.
Belirlemiş olduğumuz 24 mahalledeki kadınları sırasıyla alıp, Külliye ve Karaağaca
götürüp sonrasında hep birlikte yemek yiyip evlerine bırakıyoruz. Bu etkinlik tamamen
ücretsiz bir etkinlik olup, belediye tarafından karşılanmaktadır. Bu bilinçlendirmenin
yanında üzerinde durulan en önemli konu ise ilköğretim çağındaki çocukları bu işin içine
dahil etmek. Mesela; Milli Eğitim, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Belediye olarak
işbirliğine gidebiliriz. Milli Eğitim öğrencileri ayarlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
vakıflarla birlikte müze kapılarını açar, belediye olarak ulaşım ayarlanır ve
bilinçlendirmeye temelden başlayabiliriz.“ (Çiğdem Gegeoğlu)
“Çok büyük önemi var. Özellikle ilkokul seviyesinden başlanması gereken bir durum değil
bence. Örnek verecek olursam, temizlik turizmin önemli bir parçasıdır. İnsanlar gittikleri
yerlerde daha doğrusu park ve ormanlarda çöplerini her zaman için bırakmaya
meyillidirler. Dolayısıyla yaptırım gücü olan bir organizmaya ihtiyaç var. Ya da bu
duruma bağlı olarak bir kurum ya da örgüt oluşturulup, turizm değerlerini kirletenler
yetkili tarafından cezaya tabi tutulabilir.”(Gökhan Balta)
Soru 6- Edirne’yi tanıtırken kullanmış olduğunuz materyallerde sürdürülebilirlik unsuruna ne
kadar yer veriyorsunuz, çalışmalarınız nelerdir?
“Herhangi bir sürdürülebilirlik unsuruna dair yazı veya görsel yok.” (Cengiz Bulut)
“Selimiye Camii, Georgıa Kilisesi, İkinci Beyazıt Külliyesi’ne ait ayrı ayrı broşürler mevcut.
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın basmış olduğu broşürlerde eksik olan bir şey dikkatimi
çekti. Broşürde gelen turist muhakkak bir amblem aramakta olduğu için artık basılı
materyallerde UNESCO amblemine yer veriyoruz. Bunun dışında yabancı dillere
broşürlerde kesinlikle yer vermeye dikkat ediyoruz.”(Ahmet Hacıoğlu)
“Özellikle benim önemsediğim ‘Bir Haftasonu Üç Ülke’ başlığında bir rumuz var. Geçen
yıllara oranla broşürlerde artan bir başarı sergileniyor. EMITT fuarında bu tarz broşürlere
sıkça yer verildi. Özellikle bu sene EMITT fuarındaki tanıtımların başarısından söz
etmeden geçemeyeceğim.” (Emin İnağ)
“ETSO olarak Almanca, Bulgarca, Yunanca ve İngilizce olarak dört dilde broşür
bastırıyoruz. Edirne’nin bütün önceliklerine broşürlerde yer veriyoruz. Örneğin Edirne’de
Mis Sabunu önemli bir sektör olduğu için yeni basılan broşürlerde buna yer verdik.
‘Fatih’in Doğduğu Yeri Görmeden Geçme’ gibi farklı reklam spotları kullanıyoruz. Tabi
başka sloganlar geliştirilip, yeni düzenlemeler yapılabilir.” (Mehmet Eren)
“Turizm haritasına ve Edirne’nin sadece tescillenmiş değerlerini değil, tüm kültürel
değerlerine broşürlerde yer vermeye dikkat ediyoruz.” (Çiğdem Gegeoğlu)
“Edirne’de yapılan materyaller genellikle basılı yayın üzerinde gerçekleşmektedir. Dernek
olarak bu konuda biz daha radikal hareketler yapıyoruz. İnternet üzerinden ve
teknolojinin eriştiği noktalarda uluslararası bir firmayla, danışmanlarımızla birlikte bir alt
yapı çalışmalarımız var. Fakat bütçeleri çok yüksek olduğu için kaynak yaratmaya
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çalışıyoruz. Basılı yayın hiç olmasın demiyorum, askeri müşterekte olabilir. Fakat biz
erişim noktasından dolayı bu bahsettiğim alana yöneliyoruz.” (Gökhan Balta)
Soru 7-Sürdürülebilir destinasyonda sizce paydaşların rolü nedir?
“Öncelikle paydaşlar arasında işbirliği kesinlikle çok önemlidir. Yetki İl Kültür Turizm
Müdüründe olabilir ama güç bende değildir. Güç olarak kastettiğim şey bu noktada
paradır. Bu para ticaret ve sanayi odasındadır, belediyededir, valiliktedir. Yani demek
istediğim paydaşlar içinde herkes etkili iletişim içinde olmalıdır. Edirne’de sürdürülebilir
destinasyon paydaşları arasında bu anlamda iletişim ağının güçlü olduğunu
söyleyebilirim. Bu konuyla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Yerli tur operatörleri
çağrıldığında otel paralarını Trakya Kalkınma Ajansı, transferlerini Türsab, yemeklerini
belediye, roman gecesi organizasyonunu ve şehir içi gezdirmelerini ben karşıladım. Yani
demek istediğim tüm paydaşlar arasında işbirliği var ve herkes bu işe amblemini
koyuyor.” (Ahmet Hacıoğlu)
“Sürdürülebilir destinasyon paydaşların rolleri arasında doğru bilgilendirme, fiyat
istikrarı, temizlik, güler yüz, tatlı dil gibi unsurları sayabilirim. Paydaşlarda herkes üzerine
düşen görevi yerine getirdiğinde zaten ortaya sürdürülebilir destinasyonu tanıtmak
kalıyor.” (Emin İnağ)
“Bu işi bir bütün olarak görmek lazım. Bütün paydaşlar aynı oranda önemli, oda olarak
öyle görüyorum. Herkes elini taşın altına koymalıdır.” (Mehmet Eren)
“Kimse bu işi tek başına yapamaz. Üniversitenin akademik bilgisine, İl Kültür ve Turizm
Müdürünün uzmanlığına, belediyenin, yerel yönetimin halka dokunmasına, derneklerin
desteğine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla herkes bu işte bir bütündür.” (Çiğdem Gegeoğlu)
“Tek başına bir sivil toplum kuruluşunun bir şeyler becerip, bunun içine halkı dahil etmesi
mümkün değildir. Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının hep birlikte hareket
edip, şehrin turizmi ile ilgili anayasa oluşturup herkesin bu anayasa göre hareket etmesi
gerekir. Bunun neticesinden vatandaşta bu turizm hareketine katılır ve destekçisi olur.
Edirne’de bu anlamda somut bir çalışma yok.” (Gökhan Balta)
Soru 8-Edirne‘de sürdürülebilir destinasyon oluşturmada kurulan bir paydaş örgütü var mıdır?
Görüşülen tüm paydaşlar; Edirne’de sürdürülebilir destinasyon oluşturmada kurulan bir
paydaş örgütünün var olamadığını belirtmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan görüşme sonuçlarına göre paydaşlar Edirne ilinin turizm potansiyeli açısından
oldukça şanslı bir şehir olduğu ve bu şehrin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin
benimsenmesi ve korunması gerektiği yönünde aynı kanaattedirler. Bu anlamda
Edirne’deki paydaşlar sürdürülebilir destinasyon yaratma noktasında şehrin çok fazla
turizm değerine sahip olduğunu vurgulamakta ve bu değerlerin geleceğe taşınması
gerektiği yönünde ortak görüştedirler.
Sürdürülebilir destinasyon yaratma sürecinde paydaşlar, rollerinin ve işbirliğinin önemli
ve gerekli olduğunu vurgulamaktadır. Görüşülen paydaşların hepsi destinasyonların
sürdürülebilirliğinde yerel halkın öneminin farkındadır, bunun yanı sıra yerel halkın bu
işe dahil edilmesi gerektiği konusunda birlikte çalışmalar yürütmektedirler. Sürdürülebilir
destinasyon yaratmada yerel halkın önemi ve yapılması gerekenler konusunda ortak bir
tema olan ‘Eğitim’ de birleşilmektedir. Görüşülen paydaşların tümü yerel halkın
bilgilendirilmesi ve eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesi konusunda bir araya gelip
toplantılar gerçekleştirmekte olup faaliyete geçirme konusunda çalışmalar
yürütmektedirler.
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Paydaşlar Edirne’de sürdürülebilir destinasyon yaratmanın aslında çok zor olmadığını,
paydaşlar arasında örgütlü çalışmalarla ve güçlü iletişim ağıyla Edirne’nin mevcut
durumundan çok daha ileri taşınabileceğini savunmaktadır. Paydaşlarla yapılan görüşme
sonuçlarına göre Edirne ilinin tanıtımında kullanılan materyallerde sürdürülebilirlik
unsuruna yeterince yer verilmediği söylenebilir. Ayrıca sürdürülebilirliği sağlamak adına
paydaşlar arasında örgütlü çalışmaların yapılıp yapılmadığı hususunda paydaşların
verdiği yanıtların farklı olması, yürütülen çalışmaların yeterince örgütlü şekilde
yürütülmediğini ya da birtakım eksikliklerin mevcut olduğunu göstermektedir. Elbette
birlikte yürütülen çalışmalar mevcuttur, örneğin; tüm paydaşlar gelen ziyaretçilerin
sadece köfte ve ciğerle ayrılmasının büyük bir eksiklik olduğunun kanaatine vardıktan
sonra, Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış Edirne mutfak kültürünün yeniden gün
yüzüne çıkarılmasını öngörmüş ve paydaşlar bir araya gelerek Osmanlı mutfağını yeniden
canlandırmak, Edirne’ye alternatif turizm çeşidi kazandırmak ve insanların bir gece daha
fazla konaklamasını sağlamak için ‘Osmanlı Saray Mutfağı’ adı altında çalışmalar
gerçekleştirmiştir.
Görüldüğü üzere Edirne’nin turizm değerlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına
paydaşlar arasında yapılan birtakım proje ve çalışmalar mevcuttur. Fakat somut olarak
paydaşların bir çatı altında toplandığı bir paydaş örgütü yer almamaktadır. Bölgede
paydaşları planlı bir işbirliği altında toplayan bir destinasyon örgütü kurulduğunda ve
belirtilen alternatif turizm çeşitleri ve yapılması planlanan sürdürülebilir destinasyon
yaratma çalışmaları hem yönetim hem de pazarlama aşamalarında tam anlamıyla örgütlü
şekilde gerçekleştirilmiş olduğunda, Edirne sürdürülebilir destinasyon kimliğini
kazanmada önemli bir adım atmakla kalmayıp bu anlamda marka değerini yitirmeden
turizm miraslarını geleceğe taşıyabilecektir. Ayrıca ekonomik, çevresel ve sosyal gelişimi
dengede tutarak sürdürülebilirlikte başarılı olmuş destinasyonların uygulamaları örnek
alınarak incelenebilir, gerekli adımların atılmasında bu sayede bir yol haritası
oluşturulabilir.
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ÖZET
Şikâyet, beklentileri karşılanmayan müşterinin sergilediği davranış kalıplarından biridir.
Memnun olmayan müşteri memnuniyetsizliğini farklı kanallar üzerinden ürününü
kullandığı işletmeye dile getirmekte ve kendisinin de kabul edebileceği adil bir çözüm
talebinde bulunmalıdır. Şikâyetlerin doğru karşılanması ve müşterilerin tatmin edilmesi
işletmelerin pazarlama sorunları ile karşılamamaları için büyük önem taşımaktadır.
Seyahat acenteleri gibi hizmet yoğun ürünler sunan aracı kuruluşlarda da şikâyete
yaklaşım önemini kurumaktadır. Bu çalışma seyahat acentelerinin müşteri şikâyetlerine
yaklaşımlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla nicel araştırma yöntemlerinden
anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada İstanbul, Ankara ve Antalya illerinde faaliyet
gösteren 323 A sınıfı seyahat acentesi üzerine bir anket uygulanmıştır. Analizler sonucu
acentelerin bulundukları illere göre sundukları ürünlerde, müşteri profillerinde, şikâyet
alma kanallarında ve şikâyet çözüm yollarında anlamlı farklılıklar bulunduğu tespit
edilmiştir. Araştırmanın sonuç bölümünde seyahat acentelerinin müşteri memnuniyetini
ve sadakatini sağlamak için şikâyet yaklaşımlarında nelere dikkat etmeleri gerektiği
konusunda tavsiyelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Seyahat Acenteleri, Müşteri Şikâyetleri, Şikâyet Çözüm Türleri,
GİRİŞ
Satın alma davranışı sonunda beklentileri karşılanan tüketici ‘memnun’ olur. Ancak
ürünle ya da ürünü kullanana kişinin beklentileri ile ilgili olarak her zaman memnuniyetin
sağlanması mümkün olmayabilmektedir. Memnuniyetin sağlanamadığı durumlarda en
sık karşılaşılan tüketici davranışlarından biri şikâyette bulunmaktır. Tüketici, işletmeye
ulaşabileceği/tercih ettiği farklı kanallar üzerinden işletmeyle ya da ürünle ilgili
rahatsızlığını dile getirmekte ve çözüm beklentisi içerisine girmektedir.
Yeni müşteri kazanmak işletmeler için mevcut müşterileri elde tutmaktan çok daha
maliyetlidir. Şikâyetçi müşterinin işletmeyi terk ederek bir daha alışveriş yapmaması ve
farklı kanallarda işletme ile ilgili olumsuz deneyimlerini paylaşması işletme açısından
önemli pazarlama problemleri yaratabilecektir. Bu nedenle şikâyet, işletmeler tarafından
yönetilmesi gereken bir olgudur. Şikâyeti hızlı ve tatmin edici bir şekilde karşılanan
müşterinin memnuniyet seviyeleri artacak ve işletmeye sadakat eğilimi gösterteceklerdir.
Şikâyet, aynı zamanda işletmenin ürünlerindeki kusur ve eksikliklerin ortaya çıkarılması
ve ürünün geliştirilmesine katkı sağlaması açısından da çok değerlidir. Bu nedenle
işletmeler müşterilerine yönelik olarak tavsiye ve şikâyet kanallarını çoğaltmalı, açık
tutmalı ve bu kanallardan gelen şikâyetlerin her birine gereken önemi vermelidir.
Seyahat acenteleri; paket tur satışı, rezervasyon, uçak bileti satışı, araç kiralama gibi
çoğunlukla hizmet ağırlıklı ürünler sunan aracı işletmelerdir. Günümüz seyahat
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sektöründe yüz yüze, telefonla, sosyal medya üzerinden, çevrim içi sistemler vb. pek çok
kanal üzerinden satış gerçekleştirmekte ve hizmet sunmaktadırlar. Dolayısıyla bu
kanallarda karşılaştıkları müşterileri her zaman memnun etmeleri mümkün olamayacağı
için farklı kanallardan şikâyetlerle de karşı karşıya kaldıklarını ifade etmek mümkündür.
Hizmet verilen müşteri profili, sunulan ürünün niteliği, kullanılan kanallar gibi pek çok
faktörün müşteri şikâyetlerinin şekli ve içeriğinde farklılıklara neden olduğu
düşünülmektedir. Bu farklılıkların belirlenmesi, seyahat acentelerinin şikâyetleri
yönetmek ve şikâyetçi müşterileri memnun etmek konusunda daha başarılı olmalarını
sağlayacaktır. Bu çalışma Türkiye’de en çok seyahat acentesine sahip olan illerden;
İstanbul, Ankara ve Antalya illerinin aynı anda analiz edilmesi ve karşılaştırılmasını
mümkün kılması açısından literatüre katkı sağlamaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
Satın alma karar sürecinde tüm aşamaları geçip satın alma kararı veren tüketici ‘satın alma
sonrası davranış’ olarak adlandırılan son bir aşamadan daha geçmektedir (Kozak, 2010).
Bu aşamada satın alınan ürünün tüketici beklenti düzeyini karşılaması ya da
karşılamaması söz konusu olmaktadır. Ürünün tüketici beklentilerini karşılaması ya da
aşması durumunda ‘tatmin’ ortaya çıkmaktadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2009). Tatmin
olan müşteri ürünü tekrar satın alma (Altıntaş, 2000) ve yakınlarına tavsiye etme gibi
olumlu davranış kalıpları sergileyecektir(Karaca, 2010). Ancak beklentilerin karşılanması
sonucu ortaya çıkan ‘tatmin olmama’ durumunda müşteriler işletmeyi terk etme ve/veya
‘şikayet’ gibi davranışlarda bulunurlar (Karaca, 2010). Bu bağlamda tatmin ya da
tatminsizliğinin müşteri beklentilerine göre değişen öznel bir kavram (Churchill ve
Surprenant, 1982) olduğunu ifade etmek mümkündür. Ancak her ne kadar öznel bir
kavram olsa da işletmeler müşteri tatminsizliği sonucu oluşan şikayetleri doğru
yöntemlerle karşılama problemiyle karşı karşıyadır.
Şikayet, en basit tanımı ile tatminsizliğin ortaya çıktığı durumlarda müşteri tarafından
gerçekleştirilen davranış veya davranışlar dizisi olarak ifade edilmektedir (Namkung vd.,
2011). Tüketicilerin şikâyet davranışları, memnuniyetsizlik tarafından tetiklenen, başarısız
satın alma süreci sonrası müşteri tepkisi ya da tepkileri olarak tanımlanmaktadır (Oliver,
1980). Memnuniyetsiz müşteri davranışlarının üç farklı şekilde ortaya çıkabildiği
görülmektedir. Bu davranışlar; (1) müşterinin sessiz kalması, (2) olumsuz ağıdan ağıza
iletişim (AAİ) yapması ve (3) işletmeye şikâyette bulunması şeklinde sıralanmaktadır
(Singh, 1990). Sessiz kalan müşteriler genellikle işletmeyi sessizce terk etme eğiliminde
oldukları için geri kazanılması en zor olan gruptur. Olumsuz AAİ gerçekleştiren
müşteriler, bunu yakın çevrelerine veya sosyal medya üzerinden o işletmenin diğer
potansiyel müşterilerine de yapabilmektedirler (Kotler ve Armstrong, 2012). Şikâyette
bulunan grup ise aslında şikâyetinin giderilmesi durumunda işletmede kalma ve sadık
müşteri olma ihtimali en yüksek olan grubu oluşturmaktadır (Bailer, 1994; Yakut
Aymankuy, 2011). Gerek sosyal medya üzerinden olumsuz AAİ gerçekleştiren grubun
gerekse işletmeye şikâyette bulunan grubun şikâyetlerinin başarılı bir şekilde karşılanması
işletmenin olumsuz AAİ’yi olumluya çevirmesi ve müşterinin işletmeye olan güven ve
sadakatini arttırması açısından önemli bir şanstır (Kotler ve Keller, 2012).
Müşteri şikâyetleri üzerine literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan
turizm sektörüne ilişkin olanlar incelendiğinde genellikle otel ve restoran müşterileri
üzerine yapılan araştırmalar dikkati çekmektedir. Örneğin, Namkung vd. (2011) 289
müşteri üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmalarında restoran müşterilerinin sadakat
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seviyeleri ve farklı servis basamaklarına bağlı olarak yapılan hatalara farklı tepkiler verip
vermediğini araştırmışlardır. Araştırmacılar, şikâyet eğilimi ve sadakat seviyesine göre
dört gruba ayırdıkları tüketicilerin karşılaşılan problemlere karşı farklı şikayet tepkileri
sergilediklerini belirlemişlerdir. Restoran müşterileri üzerine yapılan benzer bir çalışmada
Kitapçı (2011) 110 restoran müşterisinin şikâyet davranışlarının tanımlayıcı veriler
doğrultusunda farklılık gösterip göstermediğini incelenmiştir. Albayrak (2013) ise restoran
müşterilerinin şikâyetleri ve şikayete ilişkin davranışları üzerinde gerçekleştirdiği
araştırmasında müşterilerin en çok çalışanlarla ilgili problemler konusunda şikayetçi
olduğu ve demografik özellikleri ile şikayet etme davranışları arasında fark bulunduğunu
sonucuna varmıştır.
Müşteri şikâyetlerinin her zaman gerçek şikâyetler olmayabileceği fikrinden hareketle Ro
ve Wong (2012) konuya farkı bir boyuttan yaklaşmış ve fırsatçı müşteri şikâyetlerini ele
almışlardır. Fan vd. (2015) ise sosyal mesafenin müşteri şikâyet niyetleri üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Çin ve Amerikan turistler üzerinde karşılaştırmalı olarak
gerçekleştirdikleri çalışmalarında, araştırmacılar sosyal mesafenin ve kültürel farklılığın
tatminsiz müşteri davranışları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kozak
(2007) Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistler üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında;
turistlerin ne tür şikâyetlere sahip oldukları, şikâyetlerini nasıl bildirdikleri ve
şikâyetlerinin çözümü konusundaki önerileri üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir.
Araştırma turistlerin şikâyetlerin çözümü konusunda maddi tazmin gibi yöntemleri
önerdiklerini ortaya koymuştur. Son yıllarda ise seyahat paylaşım sitelerinde, sosyal
medya üzerinde tüketicilerin şikayet nedenleri, şikayetlerin karşılanması, çevrim içi
topluluklarda şikayet yönetimi gibi konular üzerinde çalışmaların yapıldığı görülmektedir
(Sparks vd., 2016; Güzel, 2014).
Seyahat sektöründe ise havayolu işletmeleri (Chow, 2015), seyahat acenteleri ve tur
operatörlerinde (Chow vd., 2015) müşteri şikayetlerine ilişkin literatürde farklı çalışmalar
bulunmaktadır. Unur vd. (2010a) seyahat acenteleri üzerine gerçekleştirmiş oldukları
çalışmalarında paket turlarda ne tr müşteri şikâyetleri ile ne sıklıkla karşılaşıldığını
incelemişlerdir. Araştırmacılar bu çalışmaya da temel oluşturan farklı bir çalışmalarında
ise seyahat acentelerinde uygulanan şikayet çözüm türlerini incelemişlerdir (Unur vd.,
2010b). Araştırmacılar, seyahat acentelerinin şikâyet çözüm yöntemlerini literatürde yer
alan ‘adalet’ algısına paralel olarak; sonuca dönük çözüm yolları, sürece dönük çözüm
yolları ve etkileşimsel çözüm yolları olmak üzere üç başlık altında ele almışlardır.
YÖNTEM
Araştırmanın temel amacı seyahat acentelerinde müşteri şikayetlerine yaklaşımların
incelenmesidir. Bu amaç için veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden
anket tekniğine başvurulmuştur. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik kısıtlarını aşabilmek
için literatürde daha önce uygulanmış olan Unurvd.’nin (2010) çalışmalarında
kullandıkları ölçeğin araştırmaya uyarlanması yoluna gidilmiştir. Tanımlayıcı veriler için
gerekli olan ifadelerle birlikte 58 soruluk bir soru seti elde edilmiştir. Araştırma evreni
olarak Türkiye’de en çok seyahat acentesine sahip olan illerden İstanbul, Ankara ve
Antalya illeri tercih edilmiştir. TURSAB’ın resmi internet sitesi üzerinden 2016 yılında aktif
olan İstanbul’da 3163, Ankara’da 624 ve Antalya’da 1303 seyahat acentesi olduğu tespit
edilmiştir (www.tursab.org.tr). Oluşturulan ölçek online anket sitesine aracılığıyla seyahat
acentelerinin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Anket gönderimi sırasında katılımı
arttırmak için 15’er gün arayla anketi doldurmayan seyahat acentelerine tekrar e-posta
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gönderilmesi yoluna gidilmiş ve bu yöntem üç defa tekrarlanmıştır. Ayrıca TURSAB
yönetiminden de ankete katılımın arttırılması amacıyla destek alınmış, anket TURSAB’ın
sayfasında paylaşılmıştır. Bu yöntemle analiz edilmeye uygun 323 ankete ulaşılmıştır. Bu
sayının gerçekleştirilmek istenen analizler ve illerin karşılaştırılması için yeterli olduğu
düşünülmektedir.
BULGULAR
Araştırma kapsamında İstanbul, Ankara ve Antalya illerinde faaliyet gösteren A grubu
seyahat acentelerine ulaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Tablo 1’de ulaşılan acentelere
ilişkin tanımlayıcı verileri görmek mümkünüdür. Tablo 1 bölgesel dağılım açısından
incelendiğinde katılımcıların %49,2’sinin (n=159) İstanbul, %31,6’sının (n=102) Ankara ve
%19,2’sinin Antalya illerinde faaliyet gösteren acenteler olduğu görülmektedir. Faaliyet
süreleri incelendiğinde ise araştırmaya katılan acentelerin %16,4’ünün (n=53) 3 yıl ve daha
az süredir faaliyette olduğu, %21,1’inin (n=68) 4-6 yıl arası, %17’sinin (n=55) 7-10 yıl arası
süredir faaliyette bulundukları görülmektedir. 545,5’i (n=147) ise 11 yıl ve üzeri süredir
faaliyette olduklarını belirtmişlerdir.
Şehir
İstanbul
Ankara
Antalya

Tablo 1.Tanımlayıcı Veriler (n/323)
f
%
Faaliyet Süresi
f
159 49,2
0-3 yıl
53
102 31,6
4-6 yıl
68
62
19,2
7-10 yıl
55
11 yıl ve üzeri
147

%
16,4
21,1
17,0
45,5

Seyahat acentelerinin hitap ettikleri müşteri profillerinin müşteri şikayet yönetimi
stratejileri üzerinde etkisi olacağı düşünüldüğünden seyahat acentelerinden müşteri
profillerini belirtmeleri istenmiştir. Bu soruya verilen cevapların dağılımı Tablo 2’de
verilmiştir. Katılımcıların %9,6’sı (n=31) sadece yerli müşteriye hizmet verdiklerini
belirtirken sadece yabancı müşteriye hizmet verenlerin oranı %14,2 (n=46) olarak
gerçekleşmiştir. Yoğunlukta yerli müşteriyle çalışanlar %35,6 (n=115), yoğunlukta yabancı
müşteri ile çalışanların oranı ise %15,2 (n=49) olarak gerçekleşmiştir. Acentelerin %25,4’ü
(n=82) yerli ve yabancı müşterilere yakın oranlarda hizmet verdiklerini belirtmişlerdir.
Tablo 2’de ayrıca müşteri profillerindeki dağılımın illere göre farklılık gösterip
göstermediği de incelenebilmektedir. İstanbul (%32,7) ve Ankara’da (%55,9) yoğunlukta
yerli müşterilere hizmet verildiği, Antalya’da ise yarı yarıya (%32,3) grubunun ve
yoğunlukta yabancı (%29,0) grubunun oranlarının arttığı görülmektedir.

Sadece Yerli
Sadece Yabancı
Yoğunlukta Yerli
Yoğunlukta Yabancı
Yarı yarıya

Tablo 2.Seyahat Acentalarının Müşteri Profili
İstanbul (n/159) Ankara (n/102) Antalya (n/62)
f
%
f
%
f
%
19
11,9
9
8,8
3
4,8
28
17,6
3
2,9
15
24,2
52
32,7
57
55,9
6
9,7
22
13,8
9
8,8
18
29,0
38
23,9
24
23,5
20
32,3

Toplam (n/323)
f
%
31
9,6
46
14,2
115
35,6
49
15,2
82
25,4

Seyahat acentelerine hangi hizmetleri verdikleri sorusu da yöneltilmiştir. Ancak bir
seyahat acentesinin birden fazla hizmet türünü aynı anda vermesi söz konusu olabileceği
için bu hizmetleri sıralı ölçek kullanarak değerlendirmeleri istenmiştir. Bu bağlamda
hizmetlerin karşısına; (1) Hiçbir zaman, (2) nadiren, (3) ara sıra, (4) sık sık ve (5) en çok
verilen hizmetler olarak değerlendirme seçenekleri sunulmuştur. Tablo 4’de acentelerin
sundukları hizmetler incelendiğinde toplamda 4,07 ortalama ile en çok verilen hizmet
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türünün otel rezervasyonu olduğu, bu hizmeti 3,80’lik ortalama ile uçak bileti satışlarının
takip ettiği gözlemlenmektedir. Paket tur satışları ise 3,74’lük ortalama ile üçüncü sırada
yer almıştır. Tablo il bazında incelendiğinde ise İstanbul (4,10) ve Antalya’da (4,20) ilk
sırayı alan otel rezervasyonu hizmetinin yerini Ankara’da 4,18 ile uçak bileti satışlarının
altığı görülmektedir.
İl bazında bu hizmet sunumları arasında anlamlı farklılık bulunup bulunmadığının test
edilmesi amacıyla varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda; uçak bileti, vize ve
sigorta hizmetlerinde iller arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<,05). Söz konusu
farklılıkların hangi gruplar arasında gerçekleştiğini belirlemek için ise ScheffeTesti
gerçekleştirilmiştir. Test sonucunda uçak bileti satışlarında anlamlı farklılığa sahip olan
grubun Ankara acenteleri olduğu belirlenmiştir. Vize ve sigorta işlemlerinde ise Antalya
acenteleri farklılığı oluşturan grup olmuştur.
İstanbul
(n/159)
A.O.
Otel
Rezervasyonu
Uçak bileti
Paket Tur
Kültür Turu
Günlük Tur
Toplantı Org.
Araç Kira
Vize
Sigorta
Harita, Rehber

Tablo 3. Verilen Hizmetler
Ankara
Antalya
(n/102)
(n/62)
S.S.
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.

Toplam
(n/323)
A.O.

S.S.

4,10

1,07

3,93

1,14

4,20

1,10

4,07

1,10

3,91
3,86
3,20
3,09
2,99
2,59
2,77
2,47
1,38

1,21
1,27
1,39
1,42
1,37
1,30
1,52
1,43
,96

4,18
3,67
3,44
3,04
2,69
2,53
2,50
2,36
1,45

1,06
1,24
1,22
1,39
1,34
1,29
1,25
1,30
1,05

2,90
3,56
3,45
3,56
3,09
2,53
1,77
1,80
1,30

1,57
1,37
1,39
1,39
1,42
1,47
1,22
1,18
,69

3,80
3,74
3,32
3,17
2,91
2,56
2,49
2,30
1,39

1,32
1,28
1,34
1,41
1,37
1,33
1,43
1,36
,95

p
,25
,00
,24
,28
,05
,12
,91
,00
,00
,63

Araştırmaya katılan seyahat acentelerine müşterileri ile iletişimde hangi kanalları
kullandıkları sorusu da yöneltilmiştir. Bu soruda da bir seyahat acentesinin birden fazla
iletişim kanalını aynı anda kullanması söz konusu olabileceğinden 5’li sıralı ölçek tercih
edilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde acentelerin 4,24 gibi bir ortalama ile en çok kullandıkları
iletişim kanalının e-posta olduğu görülmektedir. Bu kanalı 4,03 ile telefon ve 3,50 ile web
sitesi takip etmiştir. Söz konusu iletişim kanallarının kullanımında da iller arasında
farklılık olabileceği düşünüldüğünden söz konusu farklılıkların tespiti için varyans
analizine başvurulmuştur.

e-posta
telefon
web sitesi
sms
facebook
instagram
blog
twitter
tripadvisor

Tablo 4. Müşterilerle Kullanılan İletişim Kanalları
İstanbul (n/159)
Ankara (n/102)
Antalya (n/62)
Toplam (n/323)
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
4,22
1,08
4,14
1,02
4,48
,86
4,24
1,03
3,94
1,20
4,48
,88
3,51
1,22
4,03
1,16
3,28
1,57
3,48
1,52
4,11
1,11
3,50
1,51
2,38
1,26
3,27
1,32
2,90
1,21
2,76
1,33
2,33
1,19
3,31
1,44
2,87
1,47
2,74
1,39
1,74
1,03
2,25
1,30
1,95
1,23
1,94
1,18
1,61
1,07
1,95
1,38
2,19
1,51
1,83
1,28
1,57
,96
1,99
1,34
1,85
1,29
1,75
1,17
1,44
,87
1,54
,89
1,74
1,12
1,53
,93

p
,11
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,01
,09

Analiz sonucunda e-posta ve tripadvisor seçenekleri dışındaki seçeneklerin tamamında
gruplar arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu farklılıkların
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hangi gruplar arasında gerçekleştiğini tespit etmek için ise Scheffe analizine
başvurulmuştur. Scheffe testi; telefon seçeneğinde Ankara (4,48)-Antalya (3,51), web sitesi
seçeneğinde İstanbul (3,28)-Antalya (4,11), sms’de İstanbul (2,38)-Ankara (3,27),
facebook’da İstanbul (2,33)-Ankara (3,31), instagram’da İstanbul (1,74)-Ankara (2,25),
blog’da İstanbul (1,61) ve Antalya (2,19) ve twitter’da İstanbul (1,57)-Ankara (1,99) grupları
arasında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir.
Seyahat acentelerinin müşteri ile iletişim yollarından sonra müşteri memnuniyet seviyesini
nasıl ölçtükleri de öğrenilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla sorulan soruya katılımcıların
%39,3’ü (n=127) görüşme, %25,1’i (n=81) anket, %13,6’sı (n=44) şikâyet/öneri sistemi,
%11,8’i (n=38) gözlem ve %8’i (n=26) acente personeli cevaplarını vermişlerdir. Toplamda
gerçekleşen bu sıralamanın İstanbul ve Ankara illeri özelinde incelendiğinde aynı kaldığı,
Antalya’da ise anket yönteminin ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Diğer seçeneğini
işaretleyen %2,2’lik (n=7) grup ise; e-posta, googleanalytics, web sayfası memnuniyet
anketi gibi yöntemleri müşteri memnuniyet ölçümünde kullandıklarını belirtmişlerdir.

Görüşme
Anket
Şikayet-Öneri Sistemi
Gözlem
Acenta Personeli
Diğer

Tablo 5. Memnuniyet Ölçüm Yolları
İstanbul (n/159) Ankara (n/102) Antalya (n/62)
f
%
f
%
f
%
65
40,9
48
47,1
14
22,6
36
22,6
21
20,6
24
38,7
21
13,2
14
13,7
9
14,5
17
10,7
14
13,7
7
11,3
16
10,1
5
4,9
5
8,1
4
2,5
3
4,8

Toplam (n/323)
f
%
127
39,3
81
25,1
44
13,6
38
11,8
26
8,0
7
2,2

Katılımcıların müşteri memnuniyet ölçüm yolları tespit edildikten sonra yılda ortalama
kaç şikâyet aldıkları sorusu yöneltilmiştir. İşletmelerin bu soruya %79,6 (n=257) gibi önemli
bir çoğunlukta 1-10 arası şikâyet seçeneğiyle cevap verdikleri görülmektedir. %15,2 (n=49)
11-25 arası seçeneğini işaretlerken %1,5’i (n=5) 25-50 seçeneğini işaretlemiştir.
Katılımcıların sadece %3,7’si (n=12) yılda ortalama 50’nin üzerinde şikayet aldıklarını
belirtmişlerdir. Tablo il bazında incelendiğinde de bu oranların yaklaşık olarak
korunduğunu gözlemlemek mümkündür.

1-10 arası
11-25 arası
25-50 arası
51 ve üzeri

Tablo 6.Yılda Alınan Ortalama Şikâyet Sayısı
İstanbul (n/159) Ankara (n/102) Antalya (n/62)
f
%
f
%
f
%
122
76,7
83
81,4
52
83,9
25
15,7
16
15,7
8
12,9
2
1,3
3
2,9
10
6,3
2
3,2

Toplam (n/323)
f
%
257
79,6
49
15,2
5
1,5
12
3,7

Seyahat acentelerinin yılda aldıkları ortalama şikâyet sayıları belirlendikten sonra, söz
konusu şikâyetlerin işletmelere hangi kanallar üzerinden ulaştığını belirlemeye yönelik
olarak katılımcılardan müşteri şikâyet kanallarını da beşli sıralı ölçek ile değerlendirmeleri
istenmiştir. Söz konusu şikâyet kanallarının işletmelerin bulunduğu şehre göre farklılık
gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla varyans analizine başvurulmuştur. Analiz
sonuçlarını Tablo 7’de görmek mümkündür. Tablo 7’de de görüldüğü gibi en sık kullanılan
şikâyet kanalı 3,47’lik ortalama ile ‘yüz yüze’ olmuştur. Bu kanalı 3,30’luk ortalama ile
‘telefon’, 3,22’lik ortalamayla da ‘e-posta’ takip etmiştir. Diğer şikâyet kanallarının
ortalamalarının çok düşük çıkması bu kanalların hemen hiç kullanılmadığının bir
göstergesidir.
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Toplam sütununda oluşan sıralama il bazında karşılaştırıldığında İstanbul’da telefon
seçeneğinin ilk sırada yer alığı, Antalya’da ise e-postanın ikinci en sık kullanılan yöntem
olduğu dikkati çekmektedir. Varyans analizi sonuçları da yüz yüze, telefon, faks ve
mektup kanallarında gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğunu göstermektedir
(p<,05).

Yüz yüze
Telefon
E-posta
Sosyal Medya
Faks
TURSAB
Mektup
T.Mahkemeleri
Bakanlık

Tablo 7. Müşteri Şikâyet Kanalları
İstanbul (n/159) Ankara (n/102) Antalya (n/62)
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
3,18
1,32
3,91
1,26
3,48
1,22
3,29
1,25
3,58
1,19
2,85
1,14
3,18
1,50
3,18
1,51
3,38
1,46
1,75
1,14
2,05
1,37
1,79
,92
1,19
,49
1,17
,51
1,45
,82
1,19
,48
1,12
,45
1,14
,43
1,18
,46
1,06
,29
1,33
,74
1,12
,40
1,08
,34
1,01
,12
1,11
,40
1,05
,33
1,06
,24

Sadece Dinleme
Şikayet Formu
Veri Tabanı
Diğer

Toplam (n/323)
A.O.
S.S.
3,47
1,32
3,30
1,23
3,22
1,49
1,85
1,18
1,23
,58
1,16
,46
1,17
,49
1,09
,34
1,08
,35

Tablo 8. Müşteri Şikâyet Kayıt Yöntemleri
İstanbul (n/159) Ankara (n/102) Antalya (n/62)
f
%
f
%
f
%
57
35,8
41
40,2
17
27,4
50
31,4
26
25,5
27
43,5
42
26,4
32
31,4
16
25,8
10
6,3
3
2,9
2
3,2

p
,00
,00
,64
,11
,00
,49
,00
,10
,42

Toplam (n/323)
f
%
115
35,6
103
31,9
90
27,9
15
4,6

Seyahat acentelerine aldıkları bu şikâyetleri ne şekilde kaydettikleri sorusu yöneltildiğinde
en çok tercih edilen seçeneğin %35,6 (n=115) ile ‘sadece dinleme’ seçeneği olduğu
görülmüştür. Şikâyet formu seçeneği ise %31,9 (n=103) ile ikinci sırada yer almıştır.
Şikâyetler için bir veri tabanına sahip olan işletmelerin oranı ise %27,9’da (n=90) kalmıştır.
15 işletme (%4,6) diğer seçeneğini işaretleyerek; e-posta, tripadvisor, web sayfası
üzerinden memnuniyet bildirim formu, tur sonrası memnuniyet anketleri gibi yöntemleri
şikâyet kayıt yöntemi olarak belirtmişlerdir. Bu seçeneği işaretleyen pek çok işletme de
‘bizde şikâyet işi kaybetme sebebidir’, ‘bizde şikâyet olmaz’ gibi müşteri şikâyetleri ile hiç
karşılaşmadıkları yönünde cevaplar verme yoluna gitmişlerdir.
Bir sonraki adımda acentelere müşteri şikâyetlerine ilişkin hangi çözüm yollarını ne
sıklıkla kullandıklarını ölçmeye yönelik ifadeler yöneltilmiştir. Tablo 9’da söz konusu
çözüm yollarının ne sıklıkla kullanıldığına ilişkin sonuçları görmek mümkünüdür.
Tabloda yer tasarrufu sağlamak amacıyla ifadeler numaralandırılmış ve tablo altında her
bir numaraya karşılık gelen ifadeler verilmiştir. Tablo 9 sonuca dönük çözüm yolları
açısından incelendiğinde en yüksek ortalamaya 2 numaralı ifadenin sahip olduğu
görülmektedir. Ayrıca 1 ve 2 numaralı ifadelerde gruplar arasında da anlamlı farklılıklar
bulunduğu tespit edilmiştir (p<,05). Scheffe testi sonuçları her iki ifade için de anlamlı
farklılığı Antalya grubunun oluşturduğunu göstermiştir. Aritmetik ortalamalar da bu
sonucu doğrulamaktadır.
Tablo 9.Şikâyet Çözüm Yolları
İstanbul (n/159) Ankara (n/102) Antalya (n/62)
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
Sonuca dönük çözüm yolları
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Toplam (n/323)
A.O.
S.S.

p

1
3,69
1,28
3,28
2
3,55
1,35
3,66
3
3,61
1,35
3,70
Sürece dönük çözüm yolları
4
4,63
,85
4,64
5
4,63
,75
4,45
6
4,38
1,02
4,39
7
4,69
,71
4,75
8
4,38
,94
4,35
Etkileşimsel çözüm yolları
9
4,63
,80
4,76
10
4,71
,71
4,73
11
4,69
,77
4,75
12
4,68
,73
4,57
13
4,67
,71
4,64

1,43
1,31
1,27

4,19
4,19
3,95

1,00
1,00
1,20

3,65
3,71
3,70

1,32
1,30
1,30

,00
,00
,21

,80
,98
,99
,66
,97

4,74
4,64
4,43
4,90
4,59

,54
,70
1,00
,34
,66

4,65
4,57
4,39
4,75
4,41

,78
,82
1,01
,65
,90

,65
,16
,94
,09
,21

,66
,70
,69
,83
,79

4,75
4,77
4,93
4,83
4,80

,56
,61
,24
,45
,43

4,69
4,73
4,75
4,68
4,69

,72
,69
,68
,72
,69

,28
,82
,05
,08
,33

(1)Müşteriye kaybettiğine benzer bir hizmetle tazmin-telafi yoluna gidilir. (2) Müşteriye
kaybettiğine eşit değerde tazmin-telafi yoluna gidilir. (3) Müşterinin ihtiyacına göre tazmin-telafi
yoluna gidilir. (4)Şikâyet çözüm sürecinde müşterinin rahatça konuşabilmesine olanak tanınır. (5)
Müşteriye şikâyetin çözümüne dönük önerileri kabul edip etmeme özgürlüğü verilmektedir. (6)
Müşteriye, eğer isterse, çözüm sürecine katılma olanağı tanınır. (7) Şikâyetin zamanında ve hızlı
şekilde çözülmesine özen gösterilir. (8)Şikâyete ilişkin çözüm süreci müşterinin ihtiyaç ve
beklentilerine göre uyarlanır. (9) Müşteriye şikâyete konu olan sorunun nedenlerinin
açıklanmaktadır. (10) Müşteriye sorunun nedenleri ve çözümler konusunda doğru bilgi
verilmektedir. (11) Müşteriye her zaman kibar ve nazik davranılmasına özen gösterilmektedir.
(12)Şikâyete konu olan sorunun çözümü için mümkün olan her yol denenmektedir. (13) Acente
personelimiz şikâyetlere çözüm ararken kendini müşteri yerine koyarak/müşteri bakış açısıyla çözüm
aramaya özen gösterir.
Sürece dönük çözüm yollarında ise en yüksek ortalamaya 7 numaralı ifade (4,75) sahip
olmuştur. Bu ifade aynı zamanda 11 numaralı ifade ile birlikte toplamda da en yüksek
ortalamaya sahip olan ifade olmuştur. Varyans analizi sonuçları incelendiğinde bu
gruptaki çözüm yollarında hiçbir ifadede gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadığı
tespit edilmiştir. Etkileşimsel çözüm yollarında ise en yüksek ortalamayı 11 numaralı ifade
(4,75) almış, onu 4,73 ile 10 numaralı ifade takip etmiştir. Bu grup içerisinde de hiçbir ifade
için gruplar arasında anlamlı farklılığın bulunmadığı anlaşılmaktadır (p>,05).

Açıklama yapmak
Özür dilemek
Geri
ödeme
yapmak
İndirim yapmak
Hediye vermek
Kupon, hediye çeki
vb.

Tablo 10.Şikâyet Telafi Türleri
İstanbul
Ankara
Antalya
(n/159)
(n/102)
(n/62)
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
A.O.
S.S.
4,83
,50
4,89
,31
4,83
,41
4,41
,96
4,23
1,05
4,53
,88

Toplam
(n/323)
A.O.
S.S.
4,85
,43
4,38
,98

p
,51
,14

3,56

1,26

3,18

1,38

3,43

1,28

3,42

1,31

,07

3,32
2,91

1,40
1,38

3,27
2,77

1,20
1,46

3,54
3,06

1,18
1,17

3,34
2,90

1,30
1,37

,39
,41

2,02

1,33

1,99

1,36

2,14

1,35

2,03

1,34

,76

Araştırmada son olarak seyahat acentelerinin yaşanan müşteri şikâyetlerine karşı
uyguladıkları telafi yöntemleri incelenmiştir. Tablo 10’da bu incelemenin sonuçları
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görülmektedir. Tablo incelendiğinde en çok kullanılan telafi yönteminin 4,85’lik bir
ortalama ise ‘açıklama yapmak’ olarak gerçekleştiği görülmektedir. ‘Özür dilemek’de
4,38’lik ortalaması ile acentecilerin en sık kullandıkları ikinci telafi yöntemi olmuştur.
Telafi yöntemlerinin acentelerin bulundukları illere göre farklılık gösterip göstermediğinin
incelenmesi sonucunda ise hiçbir yöntemde iller arasında anlamlı farklılık bulunmadığı
tespit edilmiştir (p>,05).
SONUÇ
Araştırma bulgularının ortaya koyduğu ilk önemli sonuç, seyahat acentelerinin faaliyette
bulundukları illere göre değişen müşteri profilleridir. İstanbul, Ankara ve Antalya illerinin
hepsinde yerli müşterinin yoğunlukta olduğu görülürken yabancı müşteri yoğunluğu
Antalya’da ve İstanbul’da daha fazladır. Bu durumun acentelerin gerçekleştirdikleri
şikâyet yönetimi stratejisi üzerinde de etkiye sahip olacağı düşünülmektedir. Yerli ve
yabancı müşterilerin farklı beklentilerinin şikâyet yönetim sürecinin de farklı
şekillenmesine neden olabileceği düşünülmektedir.
Sunulan hizmetler de şehirlerarasında farklılık göstermiştir. Genel toplamda otel
rezervasyonu, uçak bileti ve paket tur şeklinde oluşan sıralamanın Ankara’da uçak bileti
satışlarının daha yüksek olması ve bunun tam tersi olarak Antalya’da bilet satışlarının çok
düşük bir orana sahip olması şeklinde değişim göstermiştir. Satın alınan hizmet türüne
göre gerçekleşebilecek memnuniyet ve şikâyetlerin de farklılık gösterecek olmasının
acentelerin şikâyet yönetim stratejilerini etkileyecek bir diğer unsur olduğu
düşünülmektedir. Zira uçak bileti satın alan bir müşterinin yaşayacağı satın alma ve ürün
kullanım süreci ile otel rezervasyonu yaptıran bir müşterininkiler farklılık göstereceğinden
bu iki müşteri profilinin şikâyet yönetim sürecinin de kendi özellerinde değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir.
Seyahat acentelerinin müşteri şikâyetlerini etkin yönetebilmelerinin başlıca yolu
müşterileri ile kurdukları iletişim kanallarıdır. Bir müşteri işletme arasında ne kadar çok
kanal etkin kullanılıyor ise müşterinin herhangi bir tatminsizlik veya şikâyetini dile
getirmesi ve kusurun çözülmesi de o kadar hızlı olacaktır. Bu bağlamda katılımcı
acentelere hangi iletişim kanallarını kullandıkları sorusu yöneltilmiştir. Acentelerin en çok
e-posta, telefon ve web sitesini kullandıklarını ifade etmek mümkündür. Ancak günümüz
tüketicisinin çok yaygın olarak kullandığı sosyal medya kanallarında seyahat acentelerinin
etkin olmadıkları tespit edilmiştir. Bu durumun istisnası Ankara acentelerindefacebook
kanalıdır. Diğer tüm sosyal medya kanallarını tüm illerde düşük değerler aldığı tespit
edilmiştir. Başta şikâyet yönetimi ve pazarlama etkinliği açısından seyahat acentelerini
sosyal medya kanallarını daha etkin kullanmaları gerektiği düşünülmektedir. Zira
günümüzde bir işletme bu kanallar içerisinde yer almasa dahi söz konusu kanallarda
haklarında
olumlu
ya
da
olumsuz
paylaşımlar
tüketiciler
tarafından
gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilebilecek olumsuz paylaşımlar ve şikâyetlerin
yönetilememesi ise işletmenin ciddi anlamda müşteri kaybetmesine neden olabilecektir.
Acenteler müşterileri memnuniyetini ölçümde çoğunlukla yüz yüze görüşme ve anket
yöntemlerini tercih etmektedirler. Şikâyet-öneri sistemi ise ancak üçüncü sırada yer
alabilmiştir. Şikâyet-öneri sisteminin bir acentenin ürünlerinin zayıf yönlerini ortadan
kaldırma, daha kaliteli hizmet sunma ve dolayısıyla müşteri memnuniyetini arttırma
açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda seyahat acentelerinin kendi
şikayet-öneri sistemlerini oluşturmaları gerektiği düşünülmektedir. Kullanılan anket
yöntemlerine ilave edilebilecek bir görüş ve öneriler köşesi ya da internet siteleri-sosyal
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medya kanalları üzerinde oluşturulacak görüş ve öneriler linkleri acentelerin müşterileri
ile daha etkin bir iletişim içerisinde bulunmasını sağlayacaktır. Acenteler bu sistemi kurar
ve müşterilerini bu sistemi kullanmaya teşvik ederlerse işletme-müşteri iletişimini de daha
etkin bir şekilde sağlamış olacaklardır.
Acentelerin çoğunluğu yılda onun altında şikâyet aldıklarını ifade etmişlerdir. Ancak pek
çok acente de şikayetleri bir kayıt sistemine dahil etmediklerini, sadece dinlediklerini
belirtmişlerdir. Bu bağlamda yıl içerisinde gerçekleşen şikâyet sayısının ifade edilenin çok
daha üzerinde olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle acentelere öncelikle şikâyetlerini
kayı altına almaları tavsiye edilmektedir. Kayıt altına alınan şikâyetlerin takip edilmesi ve
çözüm sürecinin izlenmesi kolaylaşacaktır. Aynı zamanda geriye dönük istatistik imkânı
sağlayabileceği için bir önceki yıl alınan şikâyet sayısı, türü, çözüm yöntemleri gibi
konularda acente yöneticilerine önemli bilgiler sağlayacaktır.
Müşteriler acentelere şikâyetlerini çoğunlukla yüz yüze dile getirmektedirler. Bu şikâyet
kanalını telefon ve e-posta takip etmektedir. Antalya acentelerinde telefonla şikâyet geri
plana düşerken İstanbul’da en çok tercih edilen kanal olmuştur. Bu durum gerek telefonla
ve gerekse yüz yüze şikâyetlerini dile getiren müşterilere şikâyet çözümüyle ilgili eğitimli
personelin cevap vermesinin önemini ortaya koymaktadır. Hizmet ağırlıklı bir sektör olan
seyahat sektöründe personelin güler yüzü ve kaliteli hizmet sunması kadar kendisine
yöneltilen şikâyetleri doğru yönetme konusunda da iyi eğitim almış olması gerekmektedir.
Zira problemin yaşandığı en sıcak anlarda müşteri şikâyetini yüz yüze veya telefonla
karşılaştığı ilk personele iletmekte ve bu personelin tepkisine göre şikâyetinin çözülüp
çözülemeyeceği konusunda bir kanaat geliştirmektedir. E-posta yoluyla iletilen
şikâyetlerde ise her ne kadar anında doğru çözüm bulma zorunluluğu ortadan kalkmış
olsa da müşteriye en kısa zamanda tatmin edici bir geri dönüş yapılması gerektiği
düşünülmektedir. Diğer şikâyet kanallarının üç ilin tamamında da çok düşük ortalamalar
aldıkları görülmüştür. Ancak bu kanallardan özellikle sosyal medyanın daha ayrıntılı ele
alınması gerektiği düşünülmektedir. Çünkü yukarıda da ifade edildiği gibi, işletmenin
sosyal medya profilinin olmaması müşterilerin bu kanaldan kendilerine ulaşılmasını
engelleyebilecek ancak sosyal medya üzerinde işletmeyle iliği olumsuz ağızdan ağıza
iletişim yapılmasının önüne geçemeyecektir.
Şikâyet çözüm yolları içerisinde acentelerin en çok dikkat edilen unsurlar şikâyetin hızlı
çözümüne gösterilen özen ve müşteriye her zaman nazik davranma konusunda gösterilen
özen şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sonuç acentelerin şikâyet yönetiminde kritik iki temel
unsurun farkında olduklarının bir göstergesidir. Çünkü müşteri şikâyete konu olan
problemin en kısa zamanda çözülmesini beklemektedir. Sorun çözülemese dahi müşteriye
nezaket kuralları çerçevesinde davranmak ise müşterinin memnuniyetini
sağlayabilmektedir. Yüksek ortalama alan bir diğer unsur ise ‘müşteriye sorunun
nedenleri ve çözümler konusunda bilgi verme’ ifadesinde gerçekleşmiştir. Şikâyet çözüm
sürecinde yapılabilecek en büyük hata çözüme odaklanırken müşteriye yeterli bilgi
verilmemesidir. ‘Sorunu hemen çözüyoruz efendim’ gibi nazik ve çözüme odaklı bir ifade
müşteri için her zaman yeterli olmayabilecektir. Müşteri tatmin olmak için kendisine bir
açıklama yapılması beklentisi içerisine girebilecektir. Bu gibi durumlarda müşteriden özür
dilendikten sonra sorun nedeni ve nasıl çözülebileceği varsa alternatif yollarla birlikte
müşteriye anlatılmalı, müşterinin kafasındaki soru işaretleri cevaplanmalıdır. Çözüm
süreci içerisinde de müşteriye uygun zaman aralıkları içerisinde bilgi verilmesi
gerekmektedir. Araştırma sonuçları seyahat acentelerinin şikâyet yönetimindeki bu hassas
adımlar konusunda bilgi sahibi olduklarını ortaya koymaktadır.
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Şikâyet çözüm yollarında sonuca dönük çözüm yollarını oluşturan üç ifade ise diğer
ifadelere göre düşük ortalamalar almıştır. Şikâyetin karşılığında benzer-eşdeğer ya da bir
üst ürün verilmesi gibi telafi yollarını kapsayan bu ifadeler için acentelerin gönüllü
olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Hâlbuki şikâyetçi müşterinin şikâyetinin tazmin edilmesi
durumunda oluşabilecek olumsuz ağızdan ağıza iletişimin önüne geçilmesi mümkün
olabilecektir. Olumsuz ağızdan ağıda iletişimin önüne geçilememesi durumunda ise
işletme telafi sürecinde üstleneceği maliyetlerin çok daha üzerinde maliyetlerle karşı
karşıya kalabilecektir. Açıklama yapmak, özür dilemek gibi yöntemler gerekli telafi
yöntemleri olmakla birlikte yeterli değildir. Gerekli durumlarda geri ödeme, indirim,
hediye (ya da hediye çeki) verme gibi yöntemlerin de şikâyet telafi yöntemleri içerisinde
etkin kullanılması gerekmektedir.
Bu çalışma seyahat acentelerinde şikâyet yönetim sürecini inceleyen ender çalışmalardan
biri olması nedeniyle literatüre önemli katkılar sağlamıştır. Aynı zamanda Türkiye’de
seyahat acentelerinin yoğunlaştığı üç önemli ilin karşılaştırılmasını sağlaması açısından da
literatüre katkı sağlandığı düşünülmektedir. Ancak müşteri şikâyet sürecinin acentelerin
öznel değerlendirmesi ile ölçülmeye çalışılmış olması araştırmanın sınırlılığıdır. Bu
nedenle ileride yapılacak çalışmalarda şikâyet sürecinin müşterilerin bakış açılarından
ölçülebilmesi halinde literatüre anlamlı katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca
ileride yapılacak çalışmalarda şikâyet yönetim sürecinin müşteri profiline göre ve sunulan
hizmet türüne göre karşılaştırmalarının yapılmasının da literatür açısından gerekli olduğu
düşünülmektedir.
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ÖZET
Örgütsel bağlılık turizm işletmeleri açısından önemle üzerinde durulması gereken bir
konu halini almıştır. Söz konusu işletmelerin gelecekte de uzun süre ayakta
kalabilmelerinde bu işletme çalışanlarının örgütlerine olan bağlılıkları konusu ortaya
çıkmaktadır. Çalışanlar, ancak işletmede kendilerini mutlu hissettikleri sürece o işletmede
kalacaklardır. Kendisini kurumun bir parçası olarak gören çalışan, yaptığı işi daha da
sahiplenecek, işletmesini daha da başarıya götürecek faaliyetlerde bulunacaktır. Bu turizm
işletme çalışanlarının bir tanesi de havayolu çalışanlarıdır. Havayolu çalışanlarının örgüte
olan bağlılıkları üzerinde birçok faktör olduğu alan yazında da birçok defa işlenmiştir. Bu
çalışmada da kurum çalışanlarının örgüte olan bağlılıkları ile demografik özellikleri
arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Anahtar kelimeler: Örgütsel bağlılık, demografik özellikler, havayolu işletmesi.
GİRİŞ
Örgütsel araştırmalarda son yıllarda örgütsel bağlılığın oldukça yoğun işlendiği
görülmektedir. Guffey ve diğ. (1997) başarılı organizasyonların çalışanların örgüte olan
bağlılıkları ile mümkün olduğunu ve bu değer vermenin farkında olmaları ile bu başarıyı
elde ettiklerini ifade etmektedir. Buna göre, örgütsel ihtiyacı gidermek için öncelikli mesele
insan sermayesini korumaktır. Becker (1975)’ın insan sermayesi kuramına göre
örgütlerdeki çalışanlardan eğitim yoluyla daha fazla verimlilik elde edilebilineceği ifade
edilmiştir. Grossberg (2000)’de örgütsel yatırım yönetiminde insan sermayesine olan
yatırımın eğitimden geçtiğini vurgulamaktadır (Al-Emadi ve Marquardt, 2007).
Dick ve Basu (1994) bağlılığı; bir ürün, marka, hizmet, mağaza ve satıcıya yönelik tutumlar
ile sürekli müşteri olma davranışı arasındaki ilişki şeklinde tanımlamıştır (Yapraklı ve
Yılmaz, 2008).
KURAMSAL ÇERÇEVE
Çevresel koşullardaki değişim ve hareketlilik, iş gücünün hareketliliğini de gündeme
getirmektedir. Kurumların başarısı sadece çalışanların yeterliliği ve performansı ile değil,
yüksek performansa sahip işgücünü çalıştıkları örgüte bağlı kalmasını sağlamakla
mümkündür. Örgütsel bağlılık, personelin çalıştığı örgüte ait olma duygusunu
hissetmesidir (Sağlam Arı, 2003).
Örgütsel bağlılık, çalışanların örgüt amaçlarını benimsemesinde, kurumda kalma isteğini
sürdürmesinde, örgüt yönetimine ve faaliyetlerine katılmalarında, örgüt için yaratıcı ve
yenilikçi bir tavır sergilemelerinde önemli bir olgudur (Durna ve Eren, 2005).
Örgütsel bağlılık, erkek ya da kadının örgüte olan bağlılığı ve bireysel tanınma derecesi
olarak da görülmektedir. Değerler, örgütte gönüllü bir şekilde çalışma ve örgütte güçlü
ilişkiler kurmayı sağlamaktadır (Raghunathan, Raghunathan ve Tu, 1998).
Porter, Steers ve Mowday tarafından yapılan örgütsel bağlılık tanımlamasına göre bağlılık;
bireylerin örgütü kendilerinin bir parçası gibi görerek özdeşleştiklerinde, kendi amaçlarını
örgütsel amaç ve değerler yönünde, örgütün yararına olacak gönüllü bir şekilde
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kullanmak ve güçlü ilişkiler kurmak olarak tanımlanmaktadır (Çöl, 2004; Güçlü, 2006;
Feinstein, 2006; Paulin, Ferguson ve Bergeron, 2006).
Örgüt ile işgörenin karşılıklı ilişkileri kapsamında oluşan ÖB (örgütsel bağlılık), işgörenin
çalıştığı örgüte karşı hissettiği bağın gücünü belirtmektedir. Bağlılık türleri arasında,
üzerinde en çok araştırma yapılan örgütsel bağlılığın önemi, işgücü devri, devamsızlık ve
geç kalma gibi örgütsel göstergelerle olan ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar,
örgütsel bağlılığın, zaman içinde oldukça durağan olduğunu ve geçici olaylardan oldukça
az; buna karşın liderlik, kültür, değerler ve normları içeren örgütsel etmenlerden önemli
düzeyde etkilendiğini ortaya koymuştur. Örgüt ile birey arasında kurulan bağlar, örgütün
en değerli varlığı olan çalışanların ortak değer, amaç ve kültür etrafında toplanmalarını
sağladığı gibi, bireylerde aidiyet duygusu da geliştirebilir (Akbaş, 2010).
Örgüt çalışanları, kendi amaçlarını gerçekleştirebildikleri ölçüde örgütsel amaçlar için
çalışmakta ve örgüte bağlanmaktadır. Bu nedenle, çalışanların verimliliği açısından örgüt
amaçlarını benimsemeleri ve örgütsel bağlılıklarının sağlanması önemlidir. Örgütsel
bağlılık, örgütsel başarının ardındaki en önemli tetikleyici güçtür (Bozkurt ve Yurt, 2013).
Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler demografik özellikler ve kişilik ile ilgili
değişkenlerdir. Demografik değişkenler; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi,
çocuk sayısı, kıdem, ırk, çalışma süresi ve çalışma durumudur. Kişilik ile ilgili değişkenler
ise; değerler ve beklentiler olarak ele alınmaktadır (Gül, 2003; Kadirov, 2003). Bu
çalışmada, sadece örgütsel bağlılığı etkileyen demografik değişkenler ele alınmıştır.
Araştırmanın Önemi
Örgütlerde çalışanların bağlılıklarını etkileyen ya da onlarla bağlantılı olan birçok etken
bulunmaktadır. Bu etkenler iş doyumu, tükenmişlik, örgüt kültürü, örgütsel stres vb.
etkenler sayılabilir. Çalışmada, demografik faktörler ile sınırlandırılmıştır. Araştırma,
çalışanların örgütsel bağlılıkları ile demografik özellikleri arasında ilişki olup olmadığını
ortaya çıkarmak açısından önem taşımaktadır.
Araştırma Yöntemi
Araştırmada veri toplam tekniklerinden anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya
Dalaman havalimanında çalışan 40 yer hizmetleri çalışanlarından 32 kişi katılmıştır.
Araştırmada kullanılan anket formlarından elde edilen veriler SPSS for Windows 24 paket
programı kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde
tanımlayıcı istatistik tekniklerinden (aritmetik ortalama, standart sapma vb.)
faydalanılmış, güvenilirlik analizi, frekans analizi, bağımsız t testi, iki yönlü Anova ve
korelasyon analizinden faydalanılmıştır.
Araştırmada, Mowday, Steers ve Porter (1979) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık”
ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte, örgütsel bağlılık ile ilgili 5’i duygusal bağlılığı, 5’i devam
bağlılığı ve 5’i de normatif bağlılığı ölçmeye yönelik 15 ifade bulunmaktadır.
Araştırmada yer alan anket formunda örgütsel bağlılık ile ilgili her bir ifade 5’li Likert
ölçeğine göre derecelendirilmiş ve çalışanlardan bu ifadelere katılıp katılmadıklarını
belirtmeleri istenmiştir. Bu ölçeğe göre; olumlu ifadeler, 5=kesinlikle katılıyorum
ifadesinden 1=kesinlikle katılmıyorum ifadesine doğru derecelendirilmiştir.
Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda Alpha değeri 0,73 çıkmıştır. Madde-toplam
korelasyonun 0,30 ve üzeri olması ise maddeler arası tutarlılığın oldukça iyi olduğunun
belirtisidir (Ak, 2005). Bu kurala uymayan 4 ifade ölçekten çıkartılmış, sonuçta 11 ifade
değerlendirmeye alınmıştır.
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Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin değerlendirilmesinde öncelikle tanımlayıcı istatistiklere yer verişmiştir. Daha
sonra çalışanların örgüte olan bağlılıkları ile demografik özellikleri arasında ilişki olup
olmadığı incelenmiştir.
Tablo. 1 Çalışanların Demografik Dağılımı

Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Medeni durum

Çocuk durumu

Öğrenim durumu

Çalışma Süresi

Ücret

f
24
8
32
18
14
32
24
8
32
9
8
13
2
32
4
6
9
6
4
3
32
7
16
7
1
1
32
22
10
32

kadın
erkek
Toplam
25-34
35-44
Toplam
evli
bekar
Toplam
yok
1
2
3
Toplam
lise
önlisans
lisans
yüksek lisans
doktora
Diğer
Toplam
1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
7-9 yıl
13-15 yıl
Toplam
Cevapsız
1500-1749
Toplam

%
75,0
25,0
100,0
56,3
43,8
100,0
75,0
25,0
100,0
28,1
25,0
40,6
6,3
100,0
12,5
18,8
28,1
18,8
12,5
9,4
100,0
21,9
50,0
21,9
3,1
3,1
100,0
68,8
31,3
100,0

Çalışanların demografik özellikleri incelendiğinde, yoğunluk olarak %75’inin kadın,
%56,3’ünün 25-34 yaş aralığında, %75’inin evli, %40,6’sının 2 çocuk sahibi olduğu,
%28,1’inin üniversite mezunu, %50’sinin 1-3 yıl arasında çalışıyor, %68,8’inin ücret bilgisi
vermek istemediği görülmektedir (Tablo 1).
Tablo. 2 Örgütsel Bağlılık İfadelerinin Dağılımı
İfadeler
Ortalama
İşletmenin başarısına yardımcı olabilmek için benden normal olarak
beklenenin üzerinde çaba sarf etme arzusundayım.
Çevreme, bu işletmenin çalışabilinecek harika bir işletme olduğunu
rahatlıkla söyleyebilirim.
Çalıştığım işletmeye bağlılık düzeyi çok azdır.
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4,34

Standart
sapma
,745

2,47

1,135

3,88

1,008

Bulunduğum işletmede çalışmayı sürdürebilmek için hemen hemen
her türlü görevi kabul ederim.
Kendi değerlerimi işletme değerlerine yakın görmekteyim.
Çevreme, bu işletmenin bir bireyi olduğumu gururla söyleyebilirim.
Görevim aynı kaldığı sürece diğer işletmelerde çalışabilirim.
Çalıştığım işletme, performans açısından, bana en iyi şekilde ilham
vermektedir.
Mevcut şartlar altında meydana gelebilecek çok küçük bir değişiklik
işten ayrılmama sebep olabilir.
Çalıştığım işletmeye sessiz kalarak, çok şeyin kazanılacağı inancında
değilim.
Çoğu zaman bu işletmenin işgörenlerini ilgilendiren önemli konulara
ilişkin politikalara katlanmak gerekir.

3,91

,856

4,34
3,38
4,00
2,63

,865
1,008
,950
1,129

4,41

,756

2,84

1,110

4,41

,615

Çalışanların örgütsel bağlılık ifadelerine bakıldığında ‘Mevcut şartlar altında meydana
gelebilecek çok küçük bir değişiklik işten ayrılmama sebep olabilir’ ifadesinin 4,41
ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Ancak, burada dikkat
çeken nokta çalışanların en küçük bir olay yaşadığında işten ayrılmaya olan niyetidir.
Dolayısıyla bu düşünce çalışanların devam bağlılığı boyutunda en yüksek ifade olmasına
rağmen her an bitebileceğini göstermektedir. ‘Çoğu zaman bu işletmenin işgörenlerini
ilgilendiren önemli konulara ilişkin politikalara katlanmak gerekir’ ifadesinin de
4,41 ortalama ile en yüksek normatif bağlılık ifadesi olduğu görülmektedir. Çalışanların,
normatif bağlılığın gerektirdiği gibi bireysel değerlere veya örgütte kalma
yükümlülüğünün oluşmasına yol açan ideolojilere dayanarak, örgüte bağlılık
göstermesinin “doğru bir davranış” olduğuna inanma düşüncesini de desteklemektedir
(Bolat ve Bolat, 2008).
‘Çevreme, bu işletmenin çalışabilinecek harika bir işletme olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim’ ifadesinin ise ortalama açısından en düşük ifade olduğu, çalışanların bu
ifadeye katılmadığı söylenebilir. Duygusal bağlılık boyutundan olan bu ifade de
çalışanların işletmeye bağlı olduğu ancak, onlar için vazgeçilmez bir işletme olmadığını
hissettirmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin ortalamanın
üzerinde dolayısıyla olumlu yönde olduğu görülmektedir.
Çalışanların örgütsel bağlılık boyutlarına olan algılamalarının cinsiyetlerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını görebilmek amacıyla yapılan t testi sonucunda devam
bağlılığı boyutu dışında diğer boyutların istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı tespit
edilmiştir. Çalışanların devam bağlılığı boyutunu algılamaları cinsiyetlerine göre (sig:0,05)
farklılaşmaktadır. Kadın çalışanların işletmeye olan devamlılıkları erkek çalışanlara göre
daha fazladır sonucu söylenebilir.
Yine aynı şekilde çalışanların örgütsel bağlılık boyutlarını algılamalarının medeni
durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını görebilmek amacıyla yapılan t testi
sonucunda sadece devam bağlılığı boyutunda farklılık yaşandığı görülmektedir.
Çalışanlardan bekar olanların (sig: 0,05) işletmeye olan bağlılıklarının evli olanlara göre
daha fazla olduğu söylenebilir.
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Tablo. 3 Örgütsel Bağlılık ve Boyutlarının Düzeyleri
İfadeler
Ortalama
Standart sapma
Örgütsel Bağlılık
3,69
,459
Duygusal Bağlılık
3,79
,508
Devam Bağlılığı
3,60
,625
Normatif Bağlılık
3,63
,568

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin likert ölçeğine göre karşılığı 3,5 orta düzey, 3,5
üzeri olumlu olan “katılıyorum” yönündedir. Sonuç olarak çalışanların, çalıştıkları örgüte
olan bağlılıkları ne düşük ne de yüksektir. Ortalama 3,5 üzeri olduğu için ortalamanın
üzerinde olduğu söylenebilir. Boyutlar açısından değerlendirme yapıldığında en yüksek
boyutun 3,79 ortalama ile “duygusal bağlılık” ta olduğu görülmektedir. Duygusal
bağlılıkta “çalışanlar, işletmeye duygusal olarak bağlanmakta, işlerini severek yapmakta
ve örgütleri ile özdeşleşmektedir” (Ağca ve Ertan, 2008) ifadesinin çalışma sonuçları ile
onaylandığı söylenebilir. Örgütsel bağlılık boyutlarının ortalamalarının birbirlerine yakın
olduğu gözlenmektedir. Bu boyutlar içinde en düşük boyut ise devam bağlılığıdır. Bu
sonuç, çalışanların aynı görevde kaldığı sürece başka işletmelere geçme ifadesi ile de
örtüşmektedir.
Tablo. 4 Çalışanların Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
Değişkenler
Devam Bağlılığı
Yaş
Sig. ,671
Eğitim düzeyi
Sig. ,574
Sig. ,027
Eğitim*Yaş
Varyansların Homojenliği Testi
Sig. ,233**
Değişkenler
Yaş
Eğitim düzeyi
Eğitim*Yaş
Varyansların Homojenliği Testi

Duygusal Bağlılık
Sig. ,677
Sig. ,720
Sig. ,040
Sig. ,100**

Değişkenler
Yaş
Eğitim düzeyi
Eğitim*Yaş
Varyansların Homojenliği Testi

Örgütsel Bağlılık
Sig. ,611
Sig. ,671
Sig. ,006
Sig. ,418**

Çalışanların demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık ve boyutları üzerinde bir etkisinin
olup olmadığını belirlemek amacıyla ‘İki Yönlü Anova’ testinden yararlanılmıştır. Bu
süreçte öncelikle varyansların homojen olup olmadığına bakılmış Sig. değeri>0,05 olan
sonuçlar temel varsayımın doğrulandığını göstermiştir. Analizde yer alan her bir değişken
için Sig. değeri<0,05 olan değişkenler dikkate alınmıştır. Bu kritere uyan değişkenler Tablo
4 ve 5’de görülmektedir. Eğitim-yaş etkileşiminin devam, duygusal ve örgütsel bağlılık
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Tablo. 5 Çalışanların Demografik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
(Tablo 4’ün Devamı)
Değişkenler
Duygusal Bağlılık
Yaş
Sig. ,897
Çalışma Süresi
Sig. ,711
Sig. ,000
Yaş*Çalışma Süresi
Varyansların Homojenliği Testi
Sig. ,315**
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Değişkenler
Yaş
Çalışma Süresi
Yaş*Çalışma Süresi
Varyansların Homojenliği Testi

Normatif Bağlılık
Sig. ,738
Sig. ,001
Sig. ,729
Sig. ,231**

Değişkenler
Yaş
Çalışma Süresi
Yaş*Çalışma Süresi
Varyansların Homojenliği Testi

Örgütsel Bağlılık
Sig. ,879
Sig. ,475
Sig. ,002
Sig. ,502**

Değişkenler
Gelir
Çalışma Süresi
Gelir*Çalışma Süresi
Varyansların Homojenliği Testi

Normatif Bağlılık
Sig. ,144
Sig. ,000
Sig. ,792
Sig. ,137**

Tablo 4’de yapılan yorumlamalar ışığında aynı şekilde öncelikle varyansların
homojenliğine bakılmış, bu varsayıma uymayan sonuçlar tabloda yer almamıştır.
Çalışanların yaş-çalışma süre etkileşimlerinin duygusal ve örgütsel bağlılık üzerinde
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan yaş-çalışma süre etkileşimlerinin normatif
bağlılık üzerinde etkisinin olmadığı tek başına çalışma süresinin normatif bağlılık
üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde gelir-çalışma süre
etkileşiminin yer aldığı analizde de çalışma süresinin tek başına normatif bağlılık üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır (Tablo 5).
Tablo. 6 Örgütsel Bağlılık Boyutları ile Demografik Değişkenler Arasındaki İlişki
Boyutlar

Önem
Derecesi

Yaş

Örgütsel
Bağlılık

Pearson Cor.
Sig.(2-tailed)

-,143
,433

Duygusal
Bağlılık

Pearson Cor.
Sig.(2-tailed)

Devam Bağlılığı

Normatif
Bağlılık

Değişkenler
Eğitim
Durumu

Çalışma
Süresi

Ücret

,166
,363

,282
,118

-,135
,462

-,079
,668

,099
,590

,214
,239

-,064
,728

Pearson Cor.
Sig.(2-tailed)

-,171
,349

,298
,097

,233
,200

-,084
,648

Pearson Cor.
Sig.(2-tailed)

-,085
,646

-,139
,450

,262
,147

-,271
,133

Tablo 6’da da görüldüğü üzere çalışanların örgüte olan bağlılıkları ile demografik
özellikleri arasında herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır. Bu durum demografik
özellikler dışında çalışanların kişilik özellikleri ile ilişki olabileceğini akla getirmektedir.
SONUÇ
Örgüt çalışanlarının kendilerini örgütün bir parçası gibi görmeleri yaptıkları işe de
yansımaktadır. İşini benimseyen çalışan örgütün çıkarlarını kendi bireysel çıkarlarının
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üstünde tutmaktadır. Bu dengeyi sağlayan her çalışan bulunduğu işletmeye de doğrudan
olumlu katkı sağlamakta ve işletmenin başarılı bir şekilde ayakta kalmasına yardımcı
olmaktadır.
Havayolu işletmeleri yer hizmetlerinde çalışanların araştırma konusu olarak alındığı bu
çalışmada ortaya çıkan sonuçlar şöyle özetlenebilir:
Çalışanların yoğunluk olarak kadın çalışanlardan oluştuğu, 25-44 orta yaş grubunda
oldukları görülmektedir. Çalışanların üçte ikisinin evli, üçte ikisinin en az bir çocuk sahibi
olduğu, ön lisans, lisans ve yüksek lisans grubunda eğitim açısından yoğunlaştıkları,
çalışanların yarısının işletmede 1-3 yıl arasında çalışıyor olduğu tespit edilmiştir. Bunun
yanında, yaklaşık üçte ikisinin aldıkları ücret hakkında rakam vermek istemedikleri
görülmektedir.
Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin ortalamanın üzerinde dolayısıyla olumlu yönde
olduğu görülmektedir. Boyutlar açısından değerlendirme yapıldığında en yüksek boyutun
“duygusal bağlılık” olduğu görülmektedir. Boyutlar içinde en düşük boyut ise devam
bağlılığıdır.
Çalışanların örgütsel bağlılık boyutlarına olan algılamalarının cinsiyetlerine göre devam
bağlılığı boyutunda farklılaşmaktadır. Kadın çalışanların işletmeye olan devamlılıkları
erkek çalışanlara göre daha fazladır sonucu söylenebilir.
Çalışanların örgütsel bağlılık boyutlarını algılamalarının medeni durumlarına göre
farklılaşıp farklılaşmadığına bakıldığında, devam bağlılığı boyutunda farklılık yaşandığı
görülmektedir. Çalışanlardan bekar olanların işletmeye olan bağlılıklarının evli olanlara
göre daha fazla olduğu söylenebilir.
Eğitim-yaş etkileşiminin devam, duygusal ve örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye
sahip olduğu görülmektedir. Çalışanların yaş-çalışma süre etkileşimlerinin duygusal ve
örgütsel bağlılık üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan yaş-çalışma süre
etkileşimlerinin normatif bağlılık üzerinde etkisinin olmadığı tek başına çalışma süresinin
normatif bağlılık üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu görülmüştür. Yine aynı şekilde
gelir-çalışma süre etkileşiminin yer aldığı analizde de çalışma süresinin tek başına
normatif bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır.
Çalışanların örgüte olan bağlılıkları ile demografik özellikleri arasında herhangi bir ilişkiye
rastlanılmamıştır. Bu durum demografik özellikler dışında çalışanların kişilik özellikleri
ile ilişki olabileceğini akla getirmektedir.
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ÖZET
Üniversitelerin en önemli işlevleri bilgi üretmek ve yaymak olarak nitelendirilse de
üniversitelerden beklenen bir başka işlev öğrencileri iş yaşamına ve çalışacakları ilgili
sektöre hazırlamaktır. Öğrencilerin izlenen belirli bir program dahilinde aldıkları dersler
ve kurslar ile iş yaşamına hazırlanmaları zor gözükmekte başka destek faaliyetlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu destek faaliyetlerden birisi de üniversitelerin akademik birimlerince
düzenlenen kariyer günleri etkinliğidir. Birçok üniversitede güz ve bahar dönemlerinde
kariyer günleri düzenlenmekte öğrencilere iş dünyasını ve işletmeleri tanıma, sektör
temsilcileri ile tanışma, bilgi alışverişinde bulunma ve staj yeri ve iş bulma ve daha birçok
konuda fırsatlar sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversitelerde düzenlenen kariyer
günlerinin öğrenciler tarafından çeşitli açılardan nasıl algılandığını ortaya koyarak, kariyer
günlerinin etkinliğinin belirlenmesidir. Bu amaçla X turizm fakültesi öğrencileri ile nitel
bir araştırma gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, kariyer günleri, turizm fakülteleri.
GİRİŞ
Gelişen iş alanları beraberinde sistemli-kurumsal işletmelerin ortaya çıkmasına ve bu
işletmelerin değişen şartlara ayak uyduracak, işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek
çalışanlara gereksinim duymasına sebep olmuştur. Faaliyetlerini sürdüren işletmeler
günün gereklerini yerine getirebilecek ve geleceğe yönelik düşüncelere sahip olabilecek
nitelikteki elemanlara gereksinim duymaktadırlar. İşletme ve çalışanın oluşturduğu bu çift
yönlü etkileşimin çalışan boyutunda genel bir yaklaşım olarak ‘Kariyer’ kavramı ele
alınabilir. Kariyer, etimolojik olarak Fransızca ‘’carriere’’, İngilizce ‘’career’’ kelimesinden
gelmektedir. Meslek, hayat boyu ilerleme, kişinin hayat boyu sürdüreceği iş olarak seçtiği
meslek anlamında kullanılmaktadır. Genel anlamda kariyer yaşam boyu süren bir uğraştır.
Bir kariyer sahibi olmak, bireye kimlik ve sosyal statü kazandırmaktadır. Böylelikle bireyin
kendine olan saygısı artmakta, bir yere ait olma ihtiyacı giderilmekte ve toplumdaki diğer
bireylerle ilişki kurması kolaylaşmaktadır (Demirbilek, 1994). Özgül anlamda kariyer ise,
genç yaşlarda ilerlemek umuduyla girilen ve emekliliğe kadar sürdürülen bir uğraştır
(Canman, 2000:20). Kişinin yaşamında vereceği kararların en önemlilerinden biri de içinde
yer alacağı iş yaşamındaki mesleki kararıdır. Bu karar verme, genellikle bireyin en kritik
dönemlerinden sayılan gençlik dönemine rastlamaktadır (Pelit ve Öztürk, 2010).
Kariyer sürecinin eğitim yıllarında şekillendiği ve eğitim yıllarının hemen sonrasında
başladığı düşünüldüğü takdirde işletmeler hayata karşı mesleki açıdan donanım
kazanmasının başlangıcı olarak staj imkanları ve eğitim yıllarının son yılında olan
öğrencilere ise kariyerlerinin ilk adımını kendi bünyelerinde atmalarını sağlamak amacıyla
kariyer günleri düzenlemektedir. Kariyer günleri işletmelerin kendilerini tanıtma fırsatı
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bulmaları açısından işletmeler için de önem arz etmektedir. Turizm sektörünün emek
yoğun yapısından kaynaklanan birtakım zorlukları turizm eğitimi alan öğrencilerin
mesleğe bakışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Olumsuzluk arz eden bu durumun
sonucu olarak turizm eğitimini tamamlamış öğrencilerin okul hayatından sonraki
istihdam alanlarında turizm sektörünün içinde yer alma eğilimleri negatif yönde
seyretmektedir. Üniversitelerde düzenlenen kariyer günleri bu olumsuz algıyı gidermek
ve sektör ile öğrenciyi bir araya getirmek açısından fayda sağlayacak bir rol
üstlenebilmektedir. Kariyer günleri etkinliklerine katılan işletmeler ve bu etkinliklerden
yararlanan öğrenciler açısından etkinliklerin rolü önemlidir. Sektör temsilcilerinin
etkinliklere katılım sağlaması neticesinde geleceğin sektör temsilcileri olan öğrencilerin
belki de birçoğunun ilk defa iletişim sağlayacağı kişiler sektörün nabzında yer alan üst
düzey yöneticiler olmaktadır. Bu açıdan kariyer günlerine katılacak temsilcilerin
üstlendiği rol sadece kendi işletmelerini tanıtma ve öğrencileri kadrolarına katma çabası
değil, sektöründe birer somut temsil olarak öğrencilerin karşılarına çıkmalarıdır. Turizm
eğitimi alan öğrencilerin sektördeki kariyer hayal ve düşüncelerini canlı olarak
tasarlayabildikleri bir ortam sağlayan kariyer günleri etkinliklerinden yola çıkarak
gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı lisans düzeyinde eğitim gören turizm öğrencilerinin
üniversitelerinde düzenlenen kariyer günleri ile ilgili algılarını ortaya koymaktır.
KARİYER GÜNLERİ
Günümüz iş dünyası, üniversite mezunlarının çalışacakları işlerin gerektirdiği niteliklere
uygun olmasını ve bu çerçevede mezunlarda pek çok yetkinliğin bulunmasını
beklemektedir. Buna karşın üniversitelerin öğrencilerini sadece eğitim-öğretim etkinlikleri
ile iş yaşamına hazırlamaları oldukça zordur. Bunun sonucu olarak üniversiteler giderek
iş dünyası ile daha fazla işbirliği yapmaya başlamışlardır. Öncelikle mezunlarını bir işe
yerleştirme faaliyetleri ile başlayan bu çabalar, öğrencilerin iş arama becerilerini
kazanmasına ve iş dünyasıyla ağ geliştirmesine destek olma faaliyetleriyle devam etmiştir
(Özden ve Genç, 2016).
Kariyer günleri, öğrencilerin ve mezunların derslerde aldıkları kurumsal bilgileri gerçek
hayatla birleştirerek pratiğe dönüştürmelerini, iletişim becerilerini kazanmaları, öz
güvenlerinin gelişmesini, meslekleri her yönüyle tanıyıp doğru hedefler belirleyerek ilgi
ve yetkinlikleri doğrultusunda uygun mesleği seçmelerini, kişisel gelişimlerini
artırmalarını, iş dünyasını tanımalarını, farkındalıklarının artmasını sağlamak amacıyla
düzenlenmektedir (Gazi Üniversitesi, Kariyer Günleri, 2016).Kariyer günü etkinlikleri;
kuruluşlara kendilerini ve çalıştıkları sektörleri tanıtma imkanı vermek, mezun ve mezun
olacak öğrencilere iş görüşmesi, ara sınıflardaki öğrencilere staj imkanları sağlamak,
öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı seminer ve konferanslar düzenlemek,
mezuniyet sonrası iş olanakları ve çalışma politikaları hakkında öğrencilerin bilgi
edinmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası, 2015).
Firmaların amacı faaliyet gösterdikleri iş alanına dinamik, donanımlı ve kariyer odaklı
adayları dahil etmektir. Bu amaç doğrultusunda etkinlik gösteren işletmeler için kariyer
günleri istenilen özellikteki insan kaynağına yerinde ulaşma imkanı bulur. Kariyer
günlerinde katılımcılar kariyer planlarına uygun özellikteki kariyer hedeflerini eğitim
aldıkları alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin yetkilileriyle yüz yüze konuşarak anlatma
olanağına sahip olurlar (Gazi Üniversitesi, Kariyer Günleri, 2016). Kariyer günleri
katılımcıların faaliyet gösterecekleri alanın özellikleri boyutunda mesleklerini her boyutta
tanıyıp, derslerde aldıkları teorik bilgileri ve yetenekleri hangi sektörde, hangi
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kurumlarda, hangi meslekte kullanacaklarını bilmelerini ve kurumları tanıyarak
kararlarını kendilerinin vermelerini sağlanmaktadır (Kariyer Günleri Başlıyor, Aybastı
Anadolu Lisesi, 2013). Kariyer günleri etkinlikleri katılımcılara kendilerini tanıma ve bu
doğrultuda kariyer planlarını yapma konusunda farkındalık kazandırırken, iş alanları,
bölümleri, sorumlulukları, sektörün evrenselliği ve bu boyuttaki geleceği hakkında bilgi
edinmelerini sağlar (İBB, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 2016). Ayrıca katılımcılar firma
yetkilileri ile iletişim kurma şansı, iş yaşamına yönelik iletişim ağı oluşturma şansı,
firmaların işe alım prosedürleri hakkında birinci ağızdan bilgi alma şansı, profesyonel
iletişim becerilerini geliştirme şansı, iş ve staj başvurusu yapma şansına sahiptirler (İzmir
Ekonomi Üniversitesi, 2016). Kariyer günleri etkinlikleri önceden belirlenen tarih, yer ve
saatte gerçekleştirilmektedir. Etkinliklerde mesleklerin maddi ve manevi boyutlarının
deneyimsel açıdan aktarıldığı birikimler katılımcılarla paylaşılmaktadır. Kariyer
günlerinin önceden duyurulmasında bazı sloganlar yer almaktadır. Örneğin 2005 yılında
Aybastı Anadolu Lisesi’nin kariyer günleri projesinin sloganı ‘’Gelecekteki Mesleğim’’
şeklinde konulmuştur. (Fidan, 2013).
Kariyer günlerini ön lisans ve lisans eğitimine yeni başlamış ilk sınıf öğrencileri
kariyerlerini keşfetme ve geliştirmenin bir basamağı olarak dikkate almalıdırlar. Bunun
yanı sıra kariyer günlerinde mezuniyetten sonra gerekecek olan iş arama ağı oluşturularak
bu ağ geliştirilebilir (Gazi Üniversitesi, Kariyer Merkezi, 2016).Kariyer günlerini
düzenleyen kişilerin aynı zamanda sektörlerin temsilcileri olmalarından dolayı
katılımcılar açısından somut örnek teşkil etmektedirler. Katılımcılar sektörler hakkındaki
bilgi, ön donanımları ve çeşitli tecrübelerini sektör temsilcileri tarafından birinci ağızdan
edinirler (Fidan, 2013).
TURİZMDE KARİYER GÜNLERİ
Kişilerin ve kişilerin oluşturduğu kitlelerin yer değiştirme faaliyetleri ilk çağdan başlamış
ve günümüze kadar sürekli bir ivme göstermektedir. Eskiden insanların yer değiştirme
nedenleri genel olarak gıda arayışlarına dayanmaktadır. Zaman geçtikçe gıda arayışı
olgusuna merak, yeni yerler görmek istemek ve farklı kültürleri tanıma isteği belirmiştir.
Turizm olgusunun ortaya çıkışı ve yaygınlaşması bu temele dayanmaktadır (Pelit ve
Öztürk,2010). ''Turizm; devamlı yaşanan yer dışında tüketici olarak, tatil, dinlenme,
eğlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve konaklama hareketlerini
içeren bir olgudur'' (Bayer, 1992:3).‘’Ekonominin hiçbir sektörü turizm sektöründe olduğu
kadar insanlarla doğrudan ilgili değildir. İnsan, bir yandan turizm talebini oluştururken
ve talebe yön verirken diğer taraftan da bu talebe yanıt veren turizm arzına anlam
kazandıran en önemli unsurdur'' (İçöz, 1991:15). ''İyi eğitimli, tecrübeli, istekli ve
donanımlı işgücü özellikle turizm sektörü için büyük önem taşımaktadır'' (Kuşluvan ve
Kuşluvan, 2000: 251). ''Kariyer kavramı; bireyin yaşamı boyunca üstlendiği bir takım
görevle ilgili bazı rolleri üzerinedir. Bu roller, bireysel gelişim, kendini aşma, işsizlik
dönemi, başarısızlık, stajyer, öğrenci ve gönüllü olarak çalışma gibi bireyin olumlu ve
olumsuz tüm aşamalarını kapsayan bir süreçtir ''. Bir başka tanımda ise bir çalışanın tüm
çalışma yaşamı boyunca yaptığı işlerden oluşur (Zengin, vd., 2011; Schreuder ve Theron,
1999:4, Özgen, vd., 2002:179). Bu çalışmada turizm sektörüne donanımlı ve işlevsel
özelliklerini kullanabilecek insan kaynağı yetiştiren turizm fakülteleri öğrencilerinin
kariyer günleri hakkındaki algılamaları, kariyer günlerinden ne gibi beklentilerinin
olduğu, öğrencilerin kariyer günlerinden fayda sağlamak için ne yapmaları gerektiği,
kariyer günleri etkinliklerine katılan firmaların öğrencilerden fayda sağlamak adına hangi
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yolları izlemeleri gerektiği, etkinlikleri düzenleyen turizm eğitimi veren kurumların
etkinliklerin nasıl daha iyi organize edilebileceğine, turizm eğitimi alan öğrencilerin daha
önce kariyer günlerinden hangi yollarla ne gibi sonuçlar eşliğinde tecrübe edindikleri ve
gelecekte turizm sektöründe çalışmayı isteyip istemedikleri ölçülmek istenmiştir.
LİTERATÜR TARAMASI
Yapılan çalışmalara (Charles, 1992; Getz, 1994; Cothran ve Combrinki 1999; Jenkins, 2001;
Kozak ve Kızılırmak, 2001; King vd., 2003; Richardson, 2009; Çolakoğlu vd., 2010; Pelit ve
Öztürk, 2010; Aymankuy ve Aymankuy, 2013) bakıldığında turizm sektöründe çalışmanın
bireyler tarafından pek de çekici görülmediği ortaya konmakta ve buna sebep olarak
yetersiz sosyal güvence imkanları, ücretlerin düşüklüğü, iş gören devir hızının yüksekliği,
turizmin toplumun bazı kesimleri tarafından saygınlığı az olan bir meslek olarak
görülmesi, turizmde işin mevsimlik ve yarı zamanlı olması, işin ve iş ortamının stresli
olması, düzensiz ve uzun çalışma saatleri ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi,
sektörün kişisel, ailevi ve sosyal ihtiyaçlara zaman ayırmayı engellemesi, yükselme
olanaklarının kısıtlılığı, eğitimli çalışana gereken önemin verilmemesi, sektörün yorucu ve
yıpratıcı olması, alınan eğitimle sektördeki işin uyuşmaması, çalışan haklarının yeterince
gözetilmemesi, uygulamalı eğitim ve yabancı dil eğitiminin yetersizliği ve eğitim
sisteminin ezbere dayalı olması gibi faktörler gösterilmektedir. Bunun sonucunda da
bireylerin turizm sektörüne ve turizm sektöründe kariyer sahibi olmaya da çok sıcak
bakmadıklarına değinilmiştir. Turizm eğitimi alan öğrencilerin okudukları bölümü
isteyerek seçtikleri ve mezun olduktan sonra da sektörde çalışmak istediklerini belirten
olumlu tutumları ortaya koyan çalışmalar da (Duman vd., 2006; Roney ve Öztin, 2007;
Jiang ve Tribe, 2009; Avcı,, 2011; Türkay ve Solmaz, 2011; Zengin vd., 2011; Çatı ve Bilgin,
2013; Erdem ve Kayran, 2013) mevcuttur. Bu çalışmaların sonuçlarına bakıldığında
öğrencilerin büyük çoğunluğunun gelecekte turizm sektöründe çalışmak istediklerini
belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Günümüze gelindiğinde son yıllarda turizm eğitimi
alan öğrencilerin turizmde çalışmaya ve kariyer yapmaya yönelik olumlu görüşlerin
artışta olduğu görülmektedir’’ (Gezen ve Köroğlu, 2013, s:214-215). ''Kişilik özelliklerinin
ve bireylerin sahip olduğu beceri ve değerlerin de turizm sektöründe kariyer yapma isteği
üzerinde etkili olduğu söylenebilir''(Türkay ve Solmaz, 2011:50).
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Günümüzde sayıları giderek artan turizm fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin
turizm sektöründe kalifiye işgücü olarak istihdam edilmeleri ülkemiz turizm sektörünün
gelişmesi ve ilerlemesi için önem arz etmektedir. Turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm
sektöründe çalışmak istemesi, kendilerine sektörde bir kariyer elde etmeleri ve turizm
sektörüne karşı olumlu algıya sahip olmasında kariyer günlerinin katkı sağlayacağı ön
kabulünden hareketle araştırmanın amacı turizm fakültelerinde gerçekleştirilen kariyer
günlerinin turizm eğitimi alan öğrenciler tarafından nasıl algılandığının ve kariyer
günlerinin etkinliğinin ortaya konmasıdır. Literatüre bakıldığında; lisans eğitimi alan
turizm öğrencilerinin sektörle ilgili tutumlarının mezuniyet sonrasında kariyer seçimine
etkisi araştırılmıştır (Pelit ve Öztürk, 2010) . Bir başka çalışmada ise öğrencilerin
konaklama sektöründe cinsiyete göre kariyer düşünceleri araştırılmıştır (Zengin vd. 2011).
Turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründeki istihdamla ilgili
görüşleri ve sektördeki kariyer beklentileri araştırılmıştır (Aymankuy 2013). Bu bağlamda
kariyer seçimi, düşünceleri ve beklentileri ile ilgili yapılan çalışmalar mevcutken turizm
sektöründe istihdam edilmek üzere eğitim gören üniversite öğrencilerinin kariyer
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günlerini değerlendirme durumları ele alınmamıştır. Buradan yola çıkarak araştırmadan
elde edilecek sonuçlar yukarıda bahsedilen katkıları yanı sıra ilgili alan yazındaki boşluğu
doldurması ve gelecekteki çalışmalara ışık tutması açısından da önemli görülmüştür.
YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve
doküman incelenmesi gibi nitel bilgi yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik bir sürecin
izlendiği araştırma olarak tanımlamak olanaklıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Nitel
araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemlerinin aksine, farklı bilgi parçacıklarından
yola çıkacak bütünü ya da kuramı kendisi oluşturması için gerekli olan birincil ya da ikincil
verilerin toplanmasına aracılık etmektedir. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniği, üzerinde gözlem yapılması uygun
görülen kişiyle soru-yanıt şeklinde karşılıklı konuşarak ve bu esnada kişi üzerinde beden
dili konusunda da gözlem yaparak nitel veri toplama aracıdır (Kozak, 2015; 30). Görüşme
tekniğini kendi içinde yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak
sınıflamak mümkündür. Yarı yapılandırılmış görüşmede sorular öncede belirlenir ve bu
sorularla veri toplanmaya çalışılır (Karasar, 2000).
ARAŞTIRMANIN ANA KÜTLESİ
Araştırmaya katılacak öğrencilerin belirlenmesinde ölçüt örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntemdeki anlayış önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün
durumların çalışılmasıdır. Bu ölçütler araştırmacı tarafından oluşturulabileceği gibi daha
önceden hazırlanmış bir ölçüt listesi kullanılabilir (Yıldırım, Şimşek, 2006). Bu araştırmaya
katılacak öğrencilerin seçiminde öğrencilerin turizm fakültesinde okuyor olmaları ve söz
konusu öğrencilerin fakültelerinde düzenlenen kariyer günlerine en az iki kez katılmaları
temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Bu ölçütler dikkate alınarak 15 öğrenci ile gönüllülük
esasına göre görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın verileri, görüşme türlerinden yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile
toplanmıştır. Görüşme soruları önceden hazırlanmış ve öğrenciler ile sınırlı bir esneklik
sağlanarak veriler toplanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın yapıldığı fakültenin ismi
açıklanmayacak olup bu çalışmada turizm fakültesinden X fakülte olarak bahsedilecektir.
VERİ TOPLAMA SÜRECİ
Araştırma verileri 18 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri arasında X turizm fakültesi
öğrencilerinin uygun oldukları saatlerde yapılan görüşmeler yoluyla toplanmıştır.
Görüşmelerin tamamı araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Görüşmede görüşmecilerin
düşüncelerini açıklamalarında serbest olmaları, görüşmenin belirli bir süreyle sınırlı
olmaması anlaşılmayan soruların tekrar açıklanması sonucunda derinlemesine bilgi
toplanmaya çalışılmıştır. Araştırmada katılımcılara sorulacak soruların anlaşılır olup
olmadığını test edebilmek amacıyla araştırma yöntemleri alanında yetkinliği olan iki
akademisyen ve beş öğrenci ile ön görüşme yapılmıştır ve bu aşamadan sonra görüşmeye
başlanmıştır. Tablo-1’de araştırmaya katılan öğrenciler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
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Görüşmeci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tablo-1: Araştırmaya Katılan Öğrenciler İle İlgili Bilgiler
Cinsiyet
Sınıf
Turizm
Stajını
Sektörde
Lisesi
Tamamlamış
Çalışmak
Mezunu
İstiyor
Bayan
Bayan
Bay
Bay
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bayan
Bay
Bay
Bay
Bayan
Bay

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır

Evet
Hayır
Hayır
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Hayır
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet
Evet

Kariyer
Günlerine
Katılma
Sayısı
2
2
3
2
2
2
3
3
3
2
3
2
3
3
2

BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmadan elde edilen verilere ilişkin bulgular ve yorumlar aşağıda belirtildiği
şekildedir. Araştırmada öğrencilerden ilk olarak eğitim gördükleri fakültenin neden
kariyer günleri düzenlediği ile ilgili düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Uygulama
sonunda soruya verilen yanıtlar incelenerek görüşler maddelendirilmiş her bir maddenin
belirtilme sıklığı ortaya çıkarılmıştır. Tablo-2’de öğrencilerin cevaplarının madde ifadeleri
ve belirtilme sıklığı verilmiştir.
Tablo-2: Turizm Fakültesinin Kariyer Günleri Düzenleme Sebebi
Düzenlenme Sebebi
Belirtilme Sıklığı
Öğrencilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak
15
Öğrencilerin iş/staj yeri bulmasını kolaylaştırmak
15
Öğrencilere sektörü ve otelleri tanıtmak
14
Öğrencileri sektör yöneticileri ile tanıştırmak
10
Fakültenin adını sektörde duyurmak
8
Öğrencileri sektörde çalışmaya teşvik etmek
7
Öğrencileri cesaretlendirmek
5
Turizm işletmelerinin reklamının yapılmasına aracılık etmek
5
Etkinliklere sponsor bulmak
5

Tablo-2’de görüldüğü gibi öğrenciler fakültelerinde kariyer günleri düzenlenmesine sebep
olarak büyük ölçüde öğrencilerin bilgilendirilmesi sektörün tanıtılması ve özellikle iş ve
staj yeri bulmalarının kolaylaşması olarak ifade etmişlerdir. Az sayıda öğrenci ise kariyer
günleri düzenleme sebebi olarak turizm işletmelerinin kendilerini tanıtmalarına aracılık
edildiği ve fakültenin yapacağı etkinliklere sponsor bulmak amacıyla kariyer günlerini
gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.
Benzer şekilde öğrencilere turizm işletmelerinin neden kariyer günlerine katıldığı ile ilgili
düşünceleri sorulmuştur. Tablo-3’de öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplar
görülmektedir.
Tablo-3: Turizm İşletmelerinin Kariyer Günlerine Katılma Sebepleri
Katılma Sebebi
Belirtilme Sıklığı
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Turizm eğitimi almış elemanları bünyelerine katmak
Kendi işletmelerini tanıtma ve reklam yapma imkanını bulmak
Stajer bularak işgücü maliyetini düşürmek
Çalışan kalitesini arttırmak
Az paraya çok eleman bulmak
İhtiyaç duydukları çalışana hızlı ulaşmak
Sektör hakkındaki bilgi ve deneyimlerini aktarmak

15
15
14
10
8
7
4

Tablo-3’de görüldüğü gibi öğrenciler turizm işletmelerinin kariyer günlerine katılma
sebebi olarak daha çok kendilerini düşünerek hem kalifiye eleman bulma, kendilerini
tanıtma ve işgücü maliyetlerini düşürme amacına işaret etmişlerdir. Benzer şekilde turizm
işletmelerinin az para verecekleri elemanları bulma, bu elemanlara hızlı ulaşma istekleri
de vurgulanan sebepler arasındadır. Öğrencilerin küçük bir kısmı turizm işletmelerinin
bilgi ve deneyimlerini aktarmak amacıyla kariyer günlerine katıldığını düşünmektedir.
Araştırmaya katılan öğrencilere öğrenciler ve turizm işletmeleri açısından
düşünüldüğünde kariyer günlerinden en iyi şekilde faydalanmak için neler yapılması
gerektiği sorulmuştur. Alınan cevaplar karşılaştırmalı olarak Tablo-4’de görülmektedir.
Tablo-4:Kariyer Günlerinden En iyi Şekilde Yaralanmak İçin Yapılması Gerekenler
Öğrencilerin
Yapması Belirtilme İşletmelerin Yapması Gerekenler
Belirtilme
Gerekenler
Sıklığı
Sıklığı
Öğrencilerin
sektör
ve
15
Öğrencilere daha fazla konuşma ve
15
işletmeler
ile
ilgili
ön
soru sorma imkanının verilmesi
araştırma yaparak gelmeleri
Kendilerini tam olarak ifade
15
İşletmelerin
öğrencilerin
işine
15
etmeleri
yarayacak bilgileri paylaşmaları
Kariyer günlerini ciddiye
15
Sektör deneyimi olan işletme
13
alarak baştan sona katılım
temsilcilerinin kariyer günlerine
sağlamaları
katılması
Sadece reklam yapma amacından
15
uzaklaşmaları
Samimi bir tutum sergilemeleri ve
15
tutamayacakları sözler vermemeleri
İşe ve yeteneğe göre çalışan
9
bulmaya çalışmaları
Reklam ve tanıtım için zengin
6
materyal kullanmaları
İlgilendikleri öğrencilere olumlu ya
5
da olumsuz mutlaka geri dönüş
yapmaları
Öğrencileri kendilerine çekecek
6
cazip imkanlar sunmaları

Tablo-4’te görüldüğü gibi görüşme yapılan öğrenciler daha çok kariyer günlerine katılan
işletmelerin yapması gerekenler hakkında görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin üzerine
düşenler ile ilgili ise üç konuya dikkat çekmişlerdir. Bununla ilgili bazı öğrenciler:
“Kariyer günlerine katılan öğrenciler genellikle elini kolunu sallayarak gelip bu etkinlikten
fayda sağlayamıyorlar. Bilgileri olmadığı için soru da soramıyorlar. Bu yüzden etkinliğe
ön araştırma yaparak gelmek lazım (8. Görüşmeci)”. “İlk gün katılıp sonraki günlerde
katılmamak olmaz. Baştan sona değerlendirme yapamayız o yüzden, firma görüşmelerine
de katılıp yöneticilerle daha uzun sohbet etmek en önemli iş olmalı (3. Görüşmeci).”
“Turizmde çalışmak istemeyen öğrenciler kariyer günlerini ciddiye almıyor, otellere
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sadece form doldurmak iş değil, sektör temsilcileri ile iletişim kurmak da önemli (10.
Görüşmeci).” “Kariyer günlerini kaçırmamak lazım, bu öğrenciler için bir fırsat, CV
hazırlamalı ve etkinlik boyunca katılım sağlanmalı (14. Görüşmeci)”.
Öğrenciler kariyer günlerine katılan işletmelerden fazla sayıda beklentiye sahiptir.
Bunların başında etkinlikte öğrencilerin aktif olmalarına olanak tanınması, işletmelerin
reklam amacından uzaklaşarak öğrencilerin işlerine yarayacak bilgileri paylaşmaları ve
sektör deneyimi olan yöneticiler ile etkinliğe katılmaları gelmektedir. Bununla ilgili
öğrenciler:
“Öğrencilerle görüşme yapan yöneticiler öğrencilere mutlaka ama mutlaka dönüş
yapmalıdır. Olumsuz olsa dahi (14. Görüşmeci). İşletmeler fark yarattıkları ve öğrencilere
sunacakları özellikleri ön plana çıkartmalı. Öğrenci elde edeceği avantaja göre karar
verecek nihayetinde (2. Görüşmeci). Konuşmacı yöneticiler kendilerine ayrılan süreyi iyi
yönetmeli ve sektör içinden gelen çalışanları karşımıza çıkarmalıdır. Reklam yapmaya
değil, çalışan bulmaya geliyorlar okulumuza (3. Görüşmeci, 4.Görüşmeci). İşletmeler de
fakülteye gelmeden ön hazırlık yapalı öğrencilerin ihtiyaç duyacağı bilgileri vermeye
çalışmalıdır. Yetenekli çok arkadaşımız var, bunlar işsiz kalmamalı (5. Görüşmeci).
Yanlarında bol materyal ve ikramla gelmeliler, çalışanlara değer verdiklerini daha baştan
öğrencilere hissettirmeliler (7.Görüşmeci, 8. Görüşmeci).
Araştırmada öğrencilere “kariyer günleri sayesinde staj yeri ayarladığınız ya da herhangi
bir işe yerleştiğiniz oldu mu?” şeklinde de bir soru yöneltilmiştir. Görüşmecilerin verdiği
cevaplar Tablo-5’te görülmektedir.
Görüşmeci

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tablo-5:Kariyer Günlerinden Sağlanan Faydalar
Kariyer
günleri Açıklama
sayesinde staj yeri
ya da iş bulma
Hayır
“Kariyer günlerine katıldım fakat sektörde çalışmayı
düşünmüyorum o yüzden faydalanmadım.”
Hayır
“Kariyer günlerinde iş hakkında bilgilenme harici
faydalanmadım”
Hayır
“Staj yeri vs bulmadım.”
Hayır
“Faydalanmak istedim ancak geri dönüş yapmadılar, bu hiç
hoş bir şey değil”
Hayır
“Fayda sağlamadım çünkü iş başvurularına geri dönüş
yapmadılar”
Hayır
Evet
“İlk sene başvurdum ve bu sayede işe girdim.”
Hayır
“İşim hazırdı o yüzden gerek duymadım”
Hayır
“Çok katıldım. İşletmelere de başvuru yaptım. İlgi çok
olduğundan belki hiç geri dönüş olmadı”
Evet
“Bu sayede staj yeri buldum”
Evet
“Kariyer günlerine katıldığım ilk sene iş buldum.”
Hayır
Evet
“Daha önceden bildiğim ve çalışmak istediğim bir otelde
çalışmaya başladım”
Evet
“Staj yeri buldum”
Evet
“Katılığım bir kariyer gününde bir otel ile anlaştım ve orada
stajımı yaptım.”

Elde edilen bulgulara göre, görüşmecilerin çoğunluğunun okullarında düzenlenen kariyer
günlerinden staj yeri ya da iş bulma konusunda faydalanmadıkları tespit edilmiştir. Bunun
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sebebi olarak ise görüşmeciler kariyer günlerinde işletmelere yaptıkları başvurulara geri
dönüş alamadıklarını ifade etmişlerdir. Kariyer günlerinden fayda sağlayan görüşmeciler
ise gerek staj yeri bulma gerekse çalışma hayatına aktif katıldıkları işlerini bulmada fayda
elde ettiklerini belirtmişlerdir. Burada dikkati çeken konu öğrencilerin turizm
işletmelerine işe başvuru sürecinde kendilerine işe alınıp alınmadıkları ile ilgili geri dönüş
yapmadıkları için sitem ettikleri cümlelerdir. Öğrenciler kurumsallığın bir göstergesi olan
geri bildirimde bulunma konusunda işletmeleri eksik bulduklarını vurgulamışlardır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm fakültesinde öğrenim gören 15 öğrenci ile yürütülen bu nitel araştırma kariyer
günlerinden fayda sağlayacak taraf olan öğrenciler açısından ele alınması ve
değerlendirilmesine olanak tanımıştır.
Kariyer günleri şüphesiz turizm sektör temsilcileri ve öğrencileri bir araya getiren önemli
etkinlikler arasındadır. Araştırma sonucunda elde edilen önemli sonuçlardan birisi
fakültelerin kariyer günlerinin düzenlenme sebebi olarak öğrencilerin turizm işletmesi ya
da fakültenin çıkar sağlama yönlü hareket ettiği şeklinde düşünmeleridir. Az sayıda
öğrenci bu ifadeleri kullansa da bu çalışma ile bu bakış açısının giderek artmasın kariyer
günlerinin algılanması ve etkinliği açısından olumsuzluklar yaratabileceği konusuna
vurgu yapılmalı ve gerekli adımlar atılmalıdır. Benzer çıkarımlar yapabilmek amacıyla
öğrencilere turizm işletmelerinin kariyer günlerine neden katıldığı sorulduğunda ise
öğrencilerin turizm işletmelerinin özellikle kendilerine fayda sağlayacak amaçları
sıralamaları araştırmada elde edilen sonuçlardan bir diğeridir. Aynı soru üzerinde
öğrenciler kariyer günlerine katılan işletmelerin kendi reklamlarını yapmak, ucuz çalışana
hızlı bir şekilde ulaşmak ve işgücü maliyetlerine odaklanmak gibi konulara işaret etmiştir.
Kariyer günlerine katılan işletmelerin öğrencilerin gözünde oluşan bu algıyı değiştirmek
adına işletmenin reklam filmleri yerine çalışanın ne gibi şartlarda çalışacağının görsel
örnekleri, ücretleme ve işletme bünyesinde hangi yolları izleyip yükselebileceklerinin
açıklanması gibi bazı adımlar atmaları gerekmektedir. Buradan hareketle fakülte
yönetimleri ve etkinliğe katılan işletmelerin birlikte hareket ederek kariyer günlerinin
misyon ve vizyonlarını gözden geçirmelerinde fayda bulunmaktadır. Bu tüm taraflar için
kariyer günlerinden elde edilecek faydayı arttıracaktır.
Üniversite ve fakülte yönetiminin bu talepleri dikkate alarak ve gerekli düzenlemeleri
yaparak düzenleyecekleri kariyer günleri etkinliği öğrencileri memnun edecektir. Bu
noktada kariyer günleri etkinliğinin sınırlarını üniversite ya da fakültenin dışına alarak ve
öğrenciyi daha fazla işin içine çeken etkinliklerle donatılan kariyer günlerinin
düzenlenmesi önerilebilir.
Son olarak aynı çalışma nicel bir araştırma ile desteklenerek öğrenciler açısından kariyer
günlerinin etkinliği daha detaylı bir şekilde ortaya konulabilir. Bunun dışında kariyer
günlerinin en önemli aktörlerinden bir diğeri olan turizm işletmelerinin düşüncelerini alan
araştırmalarla konunun çift yönlü olarak değerlendirilmesi sağlanabilir.
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ÖZET
Bu çalışma, çeşitli besin maddelerinden dolayı gıda tüketiminde sorun yaşayan hastalar ve
beslenmesine dikkat eden, yeni ve alternatif bir ürün tüketmek isteyen sağlıklı bireyler için
hem duygusal tatmin sağlamak hem de sağlıklı bir ürün formülasyonu geliştirerek
rekabette destinasyonların tercih edilme oranını gastronomik bir ürün ile artırmak
amacıyla yapılmıştır. Ürünün iki önemli malzemesi kestane unu ve Trabzon hurmasıdır.
Standart bir brownie reçetesindeki buğday unu kaldırılarak yerine kestaneden elde edilen
un kullanılmıştır. Böylece tahıl tüketmeyen ve kalorisiz beslenmeye dikkat eden kesime
fayda sağlanmak istenmiştir. Sağlık yönünden pek çok faydasının bulunması, özellikle
zengin bir lif kaynağı olması ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle bağırsak
rahatsızlığı çeken çölyak hastaları için önemli olduğu düşünülen Trabzon hurması
reçeteye eklenerek ürünün fonksiyonelliğinin artması amaçlanmıştır. Bunlara ilaveten
sağlıklı bir ürün formülasyonu geliştirmek amacı doğrultusunda standart reçetedeki şeker
yerine bal kullanılarak üründen elde edilen faydanın artması ve şeker tüketmeyen bireyler
için tercih edilebilecek bir ürün olması hedeflenmiştir. Geliştirilen ürün, eğitimli panel
grubu tarafından değerlendirilmeye alındığında, tüketici tarafından farklılık arz eden ve
beğenilebilecek bir ürün elde edildiği görülmüştür. Bu bağlamda, çalışmada destinasyon
çekiciliğinde gastronomik ürünün etkisi ve giderek artan rekabette destinasyonun
fonksiyonel bir gıda yardımıyla farklılaşarak öne çıkması göz önünde bulundurulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon çekiciliği, Fonksiyonel Gıda, Gastronomik Ürün, Brownie
GİRİŞ
Destinasyonlar, insanların seyahat ettikleri ve belli etkinliklerde bulunmak için
konaklamayı tercih ettikleri yerlere verilen isimdir. Seyahatlerde ulaşılmak istenen hedef
bölge (destinasyon), kişi tarafından seyahate gitmeyi amaçladığı ya da ulaşmak istediği
nokta olarak seçilmiş, belirlenmiş yerdir (Göker, 2011: 8).
Türkçe bilimsel yazında 'destinasyon' kavramının karşılık olarak; 'turizm alanı, turizm
merkezi, turizm bölgesi' gibi ifadeler kullanılmaktadır (Atay, 2003: 27).
Objeler, insanlar, olaylar ve yerler hakkındaki algılar, inançlar, izlenimler ve fikirler olarak
tanımlanan imaj; 1960’lı yıllardan itibaren turizm araştırmalarında önemli bir konu haline
gelmiştir. Özellikle destinasyon seçiminde altı çizilmesi gereken önemli bir faktör
olduğuna dair inanç artmış, turistlerin destinasyon imajı ile ilgili düşüncelerinin
öğrenilmesi önem arz eder hale gelmiştir. Artan boş zamanlar, gelir düzeyleri ve ulaşım
imkanları turizm pazarında hızlı bir değişimin yaşanmasına neden olmuştur. Bu değişim
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sürecinde destinasyonlara yönelik imaj, karmaşık ve rekabetçi küresel pazarda turistlerin
satın alma karar sürecinde daha çok öne çıkar hale gelmiştir. Turizm bağlamında
insanların farklı destinasyonları, farklı imajlar nedeniyle tercih ettikleri ve turistlerin
seyahat kararı sürecinde imajın kritik bir önem taşıdığı düşünülmektedir (Ayaz ve ark.,
2015: 55).
Seyahat ve turizm endüstrisinin temellerinden biri olan turistik çekicilikler, ziyaretçilerin
eğlenmesi, keyif alması ve eğitilmesi amacıyla bir araya getirilen unsurların tümüdür
(Özdemir, 2008). Destinasyon çekiciliğinde en önemli faktörlerden biri, turist istek ve
beklentilerini karşılayan ve onların memnuniyetlerini artırmayı sağlayan iyi bir
destinasyon yönetimi diğer ise iyi bir marka olarak öne çıkmaktadır. Sonuç olarak bir
destinasyonun imajını oluşturan destinasyonun sahip olduğu tüm özellikler olmasının
yanı sıra destinasyonu diğer destinasyonlardan ayıran, belli başlı çekicilik faktörleri
bulunmaktadır (Göker, 2011).
Gastronomi, içinde barındırdığı tüm sanatsal ve bilimsel unsurlarla yiyecek ve içeceklerin
tarihsel gelişme sürecinden başlayarak tüm özelliklerinin detaylı bir biçimde anlaşılması,
uygulanması ve geliştirilerek günümüz şartlarına uyarlanması çalışmalarını içeren bir
bilim dalıdır (Aksoy, 2015: 2).
Gastronomi toplum kültürünün bir parçasıdır ve yemek ile kültür arasındaki ilişkiyi
inceler. Gastronominin ilk kez kullanılması 1800'lü yıllara dayanmaktadır. Gastronomi;
yemeği hazırlama, üretme ve sunumun yanında, mükemmel yeme ve pişirme düşüncesini
kapsamaktadır. Aynı zamanda gastronomi, niş turizm ürünlerinin gelişiminde ve
destinasyon çekiciliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir. Turizm piyasasında,
üreticilerin hizmetlerine farklı bir çekicilik unsuru katması giderek artan rekabette öne
çıkmalarını ve tercih edilmelerini sağlamaktadır. Seyahatin en önemli unsurlarından biri
olan gastronomi, turistin bir destinasyonu ziyaretinde birincil veya ikincil amaç olarak yer
edinmektedir (Özaltaş ve Serçek, 2015). Bu doğrultuda, fonksiyonel ve gastronomik bir
gıda üretilmesinin turistlerin destinasyonları tercih etmesinde çekim unsuru olacağı
düşünülmektedir.
Yerel yemek kültürü son yıllarda bir destinasyonun sahip olduğu en değerli çekiciklerden
biri olarak nitelendirilmektedir (Özdemir, 2008: 37). Ülkelerin turizm gizillerinin
tanıtılmasında kendi mutfak kültürlerinin kullanılma isteği gün geçtikçe önem
kazanmaktadır (Özkaya ve ark., 2013: 14). Gastronomi, artık turizmle bütünleşmeye ve
ülke tanıtımlarında aktif bir rol üstlenmeye başlamıştır (Küçükaltan, 2009: 8). Turistlerin
seyahat ettikleri destinasyonu yeniden ziyaret etme nedenleri arasında ziyaret edilen
bölgedeki mutfak kültürünün zengin olması önem taşımaktadır (Zağralı ve Akbaba, 2015).
Uluslararası turizmde gözlemlenen olgulardan birisi küreselleşmenin de etkisiyle
destinasyonların giderek birbirine benzemesidir. Bu durum giderek artan rekabet
ortamında destinasyonları farklılık yaratmaya zorlamaktadır. Farklılık yaratmada
benzersiz bir gastronomik kimliği kullanmak destinasyona olumlu sonuçlar
doğurabilmektedir (Çalışkan, 2013: 42).
Remington ve Yüksel (1988) ve Yüksel (2001) turistlerin Türkiye'yi tekrar ziyaret
etmelerindeki nedenlerden en önemlisinin yemekler olduğunu vurgulamıştır. Bu
bağlamda bir destinasyonun sahip olduğu en önemli unsurlardan biri gastronomik
çeşitliliktir. Bu noktadan hareketle gastronomi, destinasyona farkındalık yaratmak ve
destinasyonun diğer destinasyonlarla rekabet edebilmesini sağlamak adına önemli bir
unsurdur.
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Rekabetin son derece fazla olduğu günümüzde destinasyonlar diğer destinasyonlar ile
rekabet edebilmek için birçok konuda fark yaratıp çekicilik unsurlarını çok iyi
değerlendirmelidirler. Değişen pazar tercihleri çok iyi analiz edilerek, destinasyonun
çekicilik unsurlarının gelişimi planlanmalıdır. Destinasyonun çekicilik unsurları başında
tarihi ve kültürel değerleri gelmektedir. Gastronomi kültürel çekicilik boyutunda önemli
bir yere sahiptir. Ayrıca destinasyona özgü olma özelliği ile de fark yaratıcı bir pazarlama
unsurudur. Gastronominin önemli bir pazar aracı olmasının bir sebebi de yılın 12 ayı
kullanılabilmesidir (Güzel Şahin ve Ünver, 2015: 64-66).
Günlük diyet ile gıda formunda tüketilen, sentetik bileşen içermeyen, besleyici etkisinin
yanında, değişik etkenlerle hastalık oluşma riskini azaltıcı, sağlığı ve iyi hali geliştirici
özelliklere sahip gıdalar, fonksiyonel gıdalar olarak tanımlanmaktadır. Gıdanın
fonksiyonel olabilmesi için biyoaktif bileşikler, probiyotik mikroorganizmalar ve
prebiyotik maddeler gibi etkenlere sahip olması ve bu etkenlerin vücudun ilgili bölgesine
yeterince gönderilebilmesi gereklidir. Biyoaktif bileşiğin etkisi, eksikliğinden kaynaklanan
hastalık belirtilerinin giderilmesi ile karıştırılmamalı, temel fonksiyonu dışında sağladığı
yarar nedeniyle olmalıdır. Fonksiyonel gıdalar, kalp damar rahatsızlıkları, kanser, yüksek
tansiyon, kollestrol, şeker, ülser ve ishal gibi hastalıkların oluşma risklerini azaltırlar. Bunu
insanın temel fizyolojisini, bağışıklık, sinir, hormon, solunum, dolaşım ve sindirim
sistemlerine faydalı olarak yaparlar ( Erbaş, 2006).
Bu çalışmada üretilen ürün; yapılan duyusal analizler sonucunda besin değerleri ve insan
beslenmesine sağladığı fayda arttığı için fonksiyonel bir gıdadır.
Destinasyon farklılığı oluştururken fonksiyonel gıda kullanmanın; destinasyonun
markalaşmasına, diğer destinasyonlardan farklı olarak algılanmasına ve ziyaretçinin o
destinasyona özgü anılar biriktirmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun
sonucunda da destinasyonun tercih edilme oranının artacağı ve gastronomi ile turizm
bağlantısının pekişmesine olanak sağlanacağı öngörülmektedir. Diğer yandan
destinasyona özgü farklı bir gastronomik ürün üretmek, taklidi kolayca
yapılamayacağından diğer destinasyonlara karşı sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü elde
etmede avantaj sağlayacaktır.
Tüketicinin ihtiyacı doğrultusunda yeni bir ürün sunabilmek hem tüketici hem üretici
açısından önem arz etmektedir. Özellikle beslenmeyle ilgili bazı engellere sahip olan
tüketicilerin hareket serbestliliğinin olması, tüketebileceği ürünlere ulaşabilmesi ve bu
ürünlerin çeşitliliği rekabette üreticiye üstünlük sağlayacaktır. Bu doğrultuda yapılan
çalışmadaki esas amaç, destinasyon çekiciliğinde gastronomik ürünün önemini
vurgulamak ve bu gastronomik ürünün aynı zamanda fonksiyonel gıda olarak tüketiciye
sağladığı faydayı göstermektir. Elde edilen ürünün, yalnızca hasta bireyler değil sağlıklı
kişiler tarafından da beğenilmesi gastronomik açıdan önemli görülmekte ve
destinasyonların tercih edilme durumunu artıracağı düşünülmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışma duyusal analiz yöntemi ile yapılmıştır. Duyusal analiz yöntemi, ortaya çıkan
ürünün belirli panelistler tarafından tadılarak güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine
yönelik bir yöntemdir.
Standart brownie reçetesinden buğday unu çıkartılıp, yerine kestaneden elde edilen un
eklenmiştir. Ürünün besleyici değerini ve fonksiyonelliğini artırmak amacıyla standart
reçeteye Trabzon Hurması ilavesi yapılmıştır. Ayrıca reçetedeki şeker yerine bal eklenerek
yeni bir ürün formülasyonu geliştirilmiştir. İlk aşamada standart brownie reçetesi ile
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geliştirilen ürün reçetesi üretilip, panelistler tarafından iki ürünün karşılaştırılmasının
yapılması istenmiştir. 2.denemede ise bir önceki denemede olan eksiklikler düzeltilip
geliştirilmiş ürün yeniden üretilmiş ve panelistler tarafından değerlendirilmiştir.
Değerlendirme 8'i kadın 4'ü erkek olmak üzere 12 eğitimli panelist tarafından ürüne özgü
oluşturulan anket formu ile yapılmıştır. Panelistler, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve
Mutfak Sanatları bölümünde yüksek lisans yapan 22-30 yaş aralığındaki daha önce
duyusal analiz eğitimine sahip olan bireyler arasından seçilmiştir. Ürüne özgü oluşturulan
anket formunda genel görünüş özelliklerini belirlemek üzere renk, yüzey matlığı ve
gözenek yapısı ölçütleri sorgulanmıştır. Lezzet yönünden yapışkanlık, yağlılık ve tatlılık
özelliklerinin değerlendirilmesi istenmiştir. Doku yönünden brownie kabuk sertliği, iç
hamur yumuşaklığı ve iç hamur homojenliği sorgulanmıştır. Ayrıca koku yönünden
üründeki yağ ve yumurta kokusunun varlığı ve yokluğunun değerlendirilmesi istenmiştir.
Elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir.
Kestane Unundan Trabzon Hurmalı Brownie Üretim Yöntemi

Tereyağı ve çikolata benmari usulü eritilir ve oda sıcaklığına getirilir.

Oda sıcaklığında olan 3 yumurta 5 dakika boyunca çırpılır.

Çikolata karışımı azar azar yumurta karışımına eklenir ve aynı zamanda çırpılır,
ardından bal eklenir.

1 adet Trabzon hurması soyulur, rondodan geçirilerek karışıma eklenir.

250 gram kestane 15 dakika boyunca haşlanır, ardından iç ve dış kabukları
soyulur ve rondodan geçirilir.

150 derece fırında 1 saat boyunca pişirilir ve tekrar rondodan geçirilir.

Elde edilen kestane unu, tuz ve elenmiş kakao kek karışımına ilave edilir ve
homojen bir şekilde karıştırılır.
20 cm çevreli kalıba karışım dökülür ve önceden ısıtılmış fırına atılır, 25 dakika pişirilir.

Şekil 1: Brownie Üretim Süreci

a

c

b

316

e

d

f

a: Yumurtaların çırpılması.
b: Benmari usulü eritilmiş çikolatanın yumurta karışımına eklenmesi.
c: Trabzon hurmasının soyulup rondodan geçirilmesi.
d: Karışıma Trabzon hurmasının eklenmesi.
e: Un, tuz, kakao eklenip karışımın homojen bir şekilde karıştırılması.
f: Ürünün sunumu.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 1: Ürünlerin Besin Değerlerinin Karşılaştırılması
BESİN DEĞERLERİ
KARBONHİDRAT (g)
PROTEİN (g)
YAĞ (g)
LİF (g)
KOLESTEROL (mg)
SODYUM (mg)
POTASYUM (mg)
KALSİYUM
VİTAMİN A
VİTAMİN C
DEMİR

STANDART ÜRÜN
451.12
51.8
252.05
3.93
1072.8
1048.29
591.66
158.14
1479.9
0
7.28

GELİŞTİRİLMİŞ ÜRÜN
302.64
48.3
256.12
22.66
1072.8
1061.03
2132.2
236.84
1703.5
1347.9
8.12

Standart ve Geliştirilişmiş Ürünlerin Besin Değerlerinin Karşılaştırılması
Tablo 1'de değerler karşılaştırıldığında, geliştirilmiş üründe standart ürüne göre
karbonhidrat ve protein değerlerinde sırasıyla 148.48 g ve 3.5 g azalma olduğu
gözlenmiştir. Bununla birlikte geliştirilmiş üründeki yağ oranında 4.07 g, lif oranında 18.73
g, sodyum oranında 12.74 g, potasyum oranında 1540.54 g, kalsiyum oranında 78.7 g , A
vitamini oranında 223.6 ve C vitamini oranında 1347.9 g artış ile, demir oranında 0.84 g
artış gözlenmiştir.
Tablo 2'de ve Şekil 2'de yer alan örümcek ağında, standart ve geliştirilmiş üründeki
görünüş, lezzet, doku ve koku özelliklerinin panelistler tarafından değerlendirmeleri yer
almaktadır.
İki ürün karşılaştırıldığında şu sonuçlara varılmıştır: Brownie genel görünümünde iki
ürün arasında nerdeyse hiç farklılık yoktur. İki ürününde genel görünümü beğenilmiştir.
Brownie renginde iki ürün arasında yaklaşık 0,2 oranında farklılık ortaya çıkmıştır. İki
ürününde rengi ideal durumdadır.
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Brownie gözenek yapısında iki ürün arasında yaklaşık 0,3 oranında farlılık ortaya
çıkmıştır. İki ürününde gözenek yapısı düzgün bulunmuştur. Brownie yüzey matlığında
iki ürün arasında yaklaşık 0,4 oranında farklılık ortaya çıkmıştır. İki ürününde yüzey atlığı
idealdir. Ürünlerin her ikisinde de yağ ve yumurta kokusuna rastlanmamıştır. Brownie
kabuk sertliğinde iki ürün arasında bir farklılık yoktur. İki ürününde kabuk sertliği
idealdir. Brownie iç hamur yumuşaklığında iki ürün arasında bir farklılık yoktur. İki
ürününde iç hamur yumuşaklığı idealdir. Brownie iç hamur homojenliğinde iki ürün
arasında yaklaşık 0,4 oranında farklılık ortaya çıkmıştır. İki ürününde iç malzeme dağılımı
homojendir. Brownie yapışkanlık durumunda iki ürün arasında yaklaşık 0,3 oranında
farklılık ortaya çıkmıştır. İki ürününde yapışkanlığı ideal durumdadır. Brownie yağlılık
durumunda iki ürün arasında 0,1 oranında farklılık ortaya çıkmıştır. İki ürününde yağlılığı
ideal durumdadır. Brownie tatlılık durumunda iki ürün arasında yaklaşık 0,2 0ranında
farklılık ortaya çıkmıştır. İki ürününde tatlılığı ideal durumdadır.
Tablo 2: Genel Değerlendirme
Mean (Ortalama)
İfadeler
Brownie
Genel
Görünümü
Renk
Gözenek Yapısı
Yüzey Matlığı
Yağ Kokusu
Yumurta Kokusu
Kabuk Sertliği
İç
Hamur
Yumuşaklığı
İç
Hamur
Homojenliği
Yapışkanlık
Yağlılık
Tatlılık

Std.Deviation (Standart Sapma)

Standart

Geliştirilmiş

Standart

Geliştirilmiş

4,0833

4,0000

,28868

,42640

4,0000
3,6667
3,5833
5,0000
5,0000
3,5833
3,7500

4,1667
3,9167
3,9167
5,0000
5,0000
3,5833
3,7500

,42640
,98473
,51493
,00000
,00000
,51493
,62158

,38925
,90034
,66856
,00000
,00000
,51493
,62158

3,9167

3,5000

,51493

,52223

4,0000
3,9167
3,7500

3,7500
3,8333
3,9167

,60302
,51493
,62158

,96531
,71774
,51493

Yapılan duyusal analiz sonucunda, standart ürünle kıyaslandığında geliştirilen ürünün
duyusal özellikleri ideal durumdadır. Bununla birlikte geliştirilen ürünün besin
değerlerinde artış gözlenmiştir. Sonuç olarak, geliştirilen ürün, gerek duyusal
özelliklerinin standart reçete ile benzerlik göstermesi ve kabul edilebilir düzeyde olması,
gerekse besin değerlerindeki artış sebebiyle, destinasyonlarındaki çekim unsurlarını
artırmak isteyen işletmeler için, fonksiyonel nitelik taşıyan gastronomik bir üründür. Bu
sayede işletmeler, kızışan rekabet ortamında gastronomik çekicilikleri sayesinde ön plana
çıkabilecek, bu durum ise pazarda niş bir konum elde etmelerine ve pazar paylarını
artırmalarına katkı sağlayacaktır.
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Şekil 2: Standart ve Geliştirilmiş Ürünlere Ait Örümcek Ağı

Görünü
m

5
4,08

Tatlılık

3,75

3,91

Renk

4
3,91

Yağlılık

4

4

4,16

3

Gözene

3,66 k Yapısı

2

3,83

3,91
1

Yapışka
nlık

4

3,75

3,58 Yüzey

0

3,91

Matlığı

3,5
İç 3,91
Hamur
Hom…

3,75

İç
3,75
Hamur
Yumu…

5
3,58
5

Yağ
Kokusu

5

Yumurt
a
5 Kokusu

3,58
Kabuk
Sertliği

Standart ürün
Geliştirilmiş Ürün

Şekil 3: Ürün Çıktısı
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm piyasasında gün geçtikçe artan rekabette öne çıkmaya ve pazardan aldıkları payı
artırmaya çalışan işletmeler hizmetlerini farklılaştırarak, destinasyonlarını çekici hale
getirmeye çalışmaktadırlar. Bu farklılaşmada seyahat motivasyonlarının en önemli
bileşenlerinden biri ise destinasyonların sahip olduğu gastronomik öğelerdir. Gün geçtikçe
insanların sağlıklı yaşamaya özen göstermeleri, bu konudaki bilgi ve bilinç düzeylerinin
artmasıyla birlikte, gastronomik ürünlerin niteliği ve çeşidi de artmaktadır. Bu bağlamda
geliştirilen ürün, içeriğindeki besinlerin niteliği itibariyle, üretildiği destinasyonun tercih
sebebi olacak, fonksiyonel bir ürün özelliği taşımaktadır.
Ürüne bu fonksiyonelliği kazandıran kestane ununun kullanımı ile, glüten hassasiyeti
olan çölyak hastaları ve tahıl tüketmeyen tüketici grubuna alternatif bir ürün sunulmuştur.
Ayrıca ürüne ilave edilen Trabzon hurmasıyla, standart reçetedeki besin değerlerine
oranla, geliştirilen ürünün besin değerlerinde artış olmuştur. Trabzon hurması aynı
zamanda, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve bağırsak rahatsızlığı çeken çölyak
hastalarına fayda sağlaması açısından ürününün fonksiyonelliğini artırmıştır. Bunlara
ilaveten ürün formülasyonunda şeker yerine bal kullanılması da sağlıklı ürün tüketmek
isteyen, ambalajlı gıdalardan kaçınan tüketici grubu için alternatif oluşturmuştur.
Ürün, glüten hassasiyetinden dolayı unlu mamullerin tüketiminde sorun yaşayan çölyak
hastaları, rafine şeker tüketmeyen kişiler, sağlıklı beslenmeyi önemseyen kesim, tahıl
kullanmayan gruplar ve çocuklarını içeriğinde plastik yağ ve glikoz şurubu bulunan
ambalajlı yiyeceklerden uzak tutmak isteyen bireyler için tercih edilme oranı yüksek bir
fonksiyonel gıdadır.
Pazarlama aracı olarak henüz yeni kullanılmaya başlanan gastronomik ürün olgusu,
akademik çalışmalar için de önem arz etmektedir. Bu tarz ürünlere ilişkin yapılan
çalışmaların çoğaltılarak ve tanıtımları yapılarak insanları sağlıklı tüketime yönlendirmek,
çalışmaların önemini artıracaktır.
KAYNAKÇA
Aksoy M., Sezgi G. (2015). Gastronomi Turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Gastronomik Unsurları.
Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3): 79-89.
Atay, L. (2003). Destinasyon Pazarlaması Yönetimine İlişkin Stratejik Bir Yaklaşım. Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi, 2(4): 27.
Ayaz, N., Batı, T., Gökmen, F. (2015). Safranbolu'yu Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Destinasyon İmajı
Algıları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Özel Sayı 1: 54-69.
Çalışkan O. (2013). Destinasyon Rekabetçiliği ve Seyahat Motivasyonu Bakımından Gastronomik Kimlik.
Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2): 39-51.

320

Durlu Özkaya, F., Sünnetçioğlu, S., Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde
Coğrafi İşaretlemenin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(1): 13-20.
Erbaş, M. (2006). Yeni Bir Gıda Grubu Olarak Fonksiyonel Gıdalar. Türkiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs
2006, Bolu.
Göker, G. (2011). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Balıkesir.
Güzel Şahin, G., Ünver, G. (2015). Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi: İstanbul'un
Gastronomi Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2):
63-73.
Küçükaltan, G. (2009). Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon
Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri, Okan Üniversitesi, İstanbul.
Özaltaş G., Serçek S. (2015). Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizmin Yeri ve Önemi. Journal of
Tourism and Theory Research Dergisi, 1 (1): 22-40.
Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
Remington, M., Yüksel, A. (1988). Tourist Satisfaction and Food Surveys Experience: Results and Implications
of an Emprical Investigation. Anatolia, 9(1): 37-57.
Yüksel, A. (2001). Managing Customer Satisfaction and Retention: A Case of Tourist Destinations, Turkey.
Journal of Vocational Marketing, 7(2): 153-168.
Zağralı, E., Akbaba, A. (2015). Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmir
Yarımadası'nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 10(40):
6633-6644.

321

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ÇERÇEVESİNDE ÜLKE DENEYİMLERİYLE
EKOTURİZM UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Nursen VATANSEVER DEVİREN
Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ndeviren@yahoo.com
Onur YILDIZ
Doktora Öğrencisi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
onyild@hotmail.com

ÖZET
Kalkınma ve çevre ilişkisini bir araya getirerek ekonomide devamlılık içeren bir büyümeyi
amaçlayan sürdürülebilir kalkınma, kuşaklararası eşitliği esas almaktadır. Ortak bir
gelecek adına sürdürülebilir kalkınma ölçütlerinin en hızlı gelişen ve çevreyle doğrudan
ilişkili sektörlerden biri olan turizme uyarlanması da, ekonominin sürdürülebilir temellere
dayandırılması bağlamında büyük önem taşımaktadır. Doğal çevre, tarihsel doku, yöresel
ürünler, yerel değerler ve biyoçeşitlilik gibi zenginliklerin öne çıktığı turizm sektöründe,
sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde kitle turizmine karşı yeni arayışlar söz konusu
olmuştur. Nitekim sürdürülebilir turizm, söz konusu yeni arayışların ürünü olarak kitle
turizminin ihmal ettiği sürdürülebilirliği de kapsayacak şekilde ortaya çıkmıştır.
Sürdürülebilir turizmin yaygınlaşması, turizm sektörüne yeni bir soluk kazandırarak
alternatif turizm türlerinin geliştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda
ekoturizm özellikle 1990’larda, en hızlı büyüyen ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan
başlıca alternatif turizm türleri arasında ön plana çıkmıştır.
Çalışmada sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde başlıca alternatif turizm türlerinden birisi
olan ekoturizmin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne yer verilecek ve ülke deneyimleriyle
ekoturizm uygulamaları değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Ekoturizm, Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir
Turizm, Turizm
GİRİŞ
Ekonomik kalkınmanın çevre ile ilişkisini ortaya koyarak kalıcı bir büyüme sağlamak
amacı taşıyan sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların sınırlılığı üzerinde durarak
kuşaklararası eşitliği temel alan bir kavramdır. Kalkınma kavramının geniş kapsamlı ele
alındığı İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmiş ülkelerin geçtiği aşamaların az gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelere model oluşturacağı düşüncesi, hakim olmuştur. Bu eğilim,
1970’lere kadar hızlı bir ekonomik büyüme sürecini yansıtmış olsa da yoksulluk, işsizlik
ve gelir dağılımı başta olmak üzere başlıca ekonomik göstergelerde iyileşme görülmemesi
ve bu sorunların daha köklü bir hal alması, kalkınma kavramının yeniden yorumlanmasın
yol açmıştır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin kendine özgü yapılarını ihmal eden
ve gelişmiş ülkelerin deneyimlerini taklit etmeye dayanan kalkınma düşüncesinin terk
edilmesiyle beraber sürdürülebilirlik kavramı, kalkınmayla ilişkilendirilmeye
başlanmıştır. Bu çerçevede, Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (The
World Commission on Environment and Development) tarafından 1987’de hazırlanan
Brundtland Raporu diye de anılan Ortak Geleceğimiz (Our Common Future) adlı raporda
sürdürülebilir kalkınma, resmi olarak ilk kez uluslararası platforma taşınmıştır.
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Sürdürülebilir kalkınma ölçütlerinin, günümüzde dünya ekonomisinin en hızlı gelişen ve
çevreyle doğrudan ilişkili sektörlerden biri olan turizm sektöründe benimsendiği
görülmektedir. Doğal çevreyi gözeten, tarihsel dokuyu koruyan, yerel değerlere ve yöresel
ürünlerin çekiciliğine önem veren anlayışın turizm sektöründe giderek önem
kazanmasıyla turizm, sürdürülebilir kalkınmanın önemli uygulama alanları arasında yer
almıştır. Buradan hareketle sürdürülebilirlik, turizme uyarlanmış ve sürdürülebilir turizm
kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir turizm, belli bir turizm türünü değil, çevreye
duyarlı turizm anlayışının tüm turizm türlerine yansıtıldığı bir düşünceyi temsil
etmektedir. Böylece sürdürülebilir kalkınma ekseninde şekillenen sürdürülebilir turizm
faaliyetleri kapsamında, turizmi çevre ile ilişkilendiren alternatif turizm türleri
geliştirilmiştir. Söz konusu alternatif turizm türleri arasında sürdürülebilirliği temel alarak
hem ekolojik kökenli olması hem de geleneksel sosyal yaşamın devamlılığını esas
almasıyla en çok öne çıkan turizm türü, ekoturizm olmuştur.
Ekoturizm, özellikle 1990’lı yıllarda öne çıkarak kırsal ve kültürel unsurları bünyesinde
barındıran ve yerel çekicilikleri içeren bir turizm türüdür. Kitle turizmine bir tepki olarak
kendini gösteren ekoturizm, turizmin çevre ve yerel halka zarar veren yapısını önleyerek
sürdürülebilirlik ögelerini turizme uyarlayan bir anlayışı temsil etmektedir.
Çalışmada, öncelikle sürdürülebilir kalkınmada sürdürülebilir turizmin rolü ele alınarak
alternatif turizm türlerinden söz edilecektir. Çalışmanın devamında sürdürülebilir
kalkınmaya en uygun alternatif turizm türlerinden biri olan ve sürdürülebilir turizm
kapsamında değerlendirilen ekoturizmin sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne yer verilecek
ve ülke deneyimleriyle ekoturizm uygulamaları değerlendirilecektir.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMİN ROLÜ
İnsanların tarih boyunca doğal kaynakları sınırsızca kullanabileceği yanılgısı, çevre
sorunlarının görmezden gelinmesinin yanı sıra kuşaklararası eşitsizlik sorununu da
gündeme taşımıştır. Mutluluk anlayışının tüketim ile özdeşleştirilmesine de bağlı olarak
doğaya karşı tahribatın artması ve çevrenin zarar görmesi; ekonomi ve çevre arasındaki
dengenin çevre aleyhine bozulmasına yol açmıştır (Çakılcıoğlu, 2013). Çevrenin zarar
görmesi de ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eder konuma gelmiştir.
Nitekim sürdürülebilir kalkınma kavramının ekonomik, ekolojik, politik ve toplumsal
gelişmeler çerçevesinde bir gereklilik olarak ortaya çıktığı savunulmaktadır (Kayıkçı,
2012).
Kalkınma kavramının çevre boyutunu içerecek şekilde derinleştirilmesiyle birlikte ön
plana çıkan sürdürülebilir kalkınma kavramı, resmi olarak ilk kez Birleşmiş Milletler
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu (The World Commission on Environment and
Development) tarafından 1987’de hazırlanan Brundtland Raporu diye de anılan Ortak
Geleceğimiz (Our Common Future) adlı raporda yer almıştır.
Brundtland Raporu’nda sürdürülebilir kalkınma, “Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek
kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılamak” olarak
tanımlanmıştır (United Nations, 1987).
Raporda sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için izlenecek çevre ve kalkınma
politikalarına yönelik çok önemli amaçlara yer verilmiştir. Stratejik bir zorunluluğa işaret
eden bu amaçlar, şu şekilde sıralanabilir (United Nations, 1987):

Büyümeyi canlandırmak,

Büyümenin kalitesini değiştirmek,
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Meslek, yiyecek, enerji, su ve sağlık hizmetlerinde temel ihtiyaçların
karşılanması,

Sürdürülebilir bir nüfus seviyesinin garanti altına alınması,

Kaynak tabanını korumak ve geliştirmek,

Teknolojiye yeniden yön vermek ve riski yönetmek,

Karar verme sürecinde çevre ve ekonomiyi birleştirmek.
Kalkınmaya konu olan sürdürülebilirlik, 1992’de Rio Zirvesi diye de bilinen Rio de
Janeiro’da yapılan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ile birlikte turizm
sektörüne yön vermeye başlamış ve sürdürülebilir turizm kavramı literatürde yaygın bir
kullanıma sahip olmuştur.
Rio Zirvesi’nde kentsel ve kırsal yerleşimlerin sürdürülebilir gelişimi için bir strateji ve
kentsel gelişmeyi yerinden yönetmenin bir yolu olarak bölgesel farklılıkların azaltılması
için çevresel ve kültürel açıdan duyarlı turizm programlarının teşvik edilmesi üzerinde
durulmuştur. Rio Zirvesi’nde sürdürülebilir turizme yönelik olarak ekoturizm kavramına
da yer verilmiş ve ormanların değerinin arttırılmasının, ekoturizm gibi çevreye zarar
vermeyen faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabileceğinden söz edilmiştir.
Böylece orman yönetimi ve planlamasının içerisine ekoturizm dahil edilerek ormanların
çok amaçlı kullanımının ve ekonomiye katkı sağlamasının teşvik edilmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca Rio Zirvesi’nde altyapı ve sosyal hizmetlerin özellikle yerli halkın ve yerel
toplulukların geçim kaynaklarının korunması suretiyle geliştirilmesi için gelir getiren
sürdürülebilir turizm gibi faaliyetlerin teşvik edilmesi hedeflenmiştir (United Nations,
1992). Böylece sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınma sürecinde son derece önemli
hale gelmiştir.
Sürdürülebilir turizm, karar verme süreçlerinde yerel halkın katılımını gözeterek çevresel
ve kültürel etkilere duyarlı bir turizm anlayışını temsil etmektedir. Sürdürülebilir turizm;
kültürel bütünlüğü benimseyen, temel ekolojik süreçleri koruyan ve biyolojik çeşitliliği
önemseyen bir düşünce yapısı içermektedir (Kuter ve Ünal, 2009). Sürdürülebilir turizm,
başlıca amacı yerel halkı turizm teşebbüslerine dahil etmek olan turizm şeklidir.
Sürdürülebilir turizm, yerel halk ile çevre arasındaki ilişkinin dikkatlice anlaşılmasını
gerektirmekte ve politik, kültürel, ekonomik topluluklar arasındaki bağlantıları
vurgulamaktadır. Sürdürülebilir turizm, hem akademik hem de araştırma alanlarında ve
turizm uygulamalarında hızla önem kazanmış bir turizm dalı olarak 1990’larda önem
kazanmıştır. Sürdürülebilir turizm ile birlikte kitle turizmine karşı olarak değerlendirilen
alternatif turizm türleri de gelişme göstermiştir. Alternatif turizm, sürdürülebilir kalkınma
düşüncesini temsil eden bir turizm anlayışı olup kitle turizmine bir alternatif sunmaktadır.
Alternatif turizm, olağan turistik amaçlar taşıyan yerlerin ötesinde ziyaret yapılan
mekanlarda gerçekleşmektedir. Alternatif turizm türlerinden üç büyük kategoriyi
ekoturizm, kültürel turizm ve macera turizmi oluşturmaktadır (Stanciulescu ve
Diaconescu 2015). Alternatif turizm türleri ekoturizm, kültürel turizm ve macera
turizmiyle sınırlı olmayıp çok sayıda alternatif turizm türü bulunmaktadır.
Sürdürülebilirliğin artan önemi, turizm sektöründe doğayı ve kuşaklararası eşitliği temel
alan faaliyetleri arttırmış ve bu doğrultuda alternatif turizm türleri de çeşitlilik
göstermiştir.
1990’larda küresel turizm kalkınma politikası, daha açık bir şekilde sürdürülebilir
kalkınma ilkeleriyle aynı doğrultuda olmakla kalmamış aynı zamanda günümüze ait
kalkınmaya ilişkin zorluklara hitap eden daha pragmatik bakış açılarını da kapsamıştır. Bu
bağlamda sürdürülebilir turizmin gelişimi, genel itibariyle sosyal değerlerin ve yaşam
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tarzlarının dönüşümünü ve sorumluluğu temel alan tüketim anlayışının benimsenmesini
gerektirmektedir (Sharpley, 2009). Bu bağlamda turizmin en hızlı büyüyen alternatif
turizm türlerinden biri olan ekoturizm, çevrenin korunmasına ve sosyo-ekonomik
kalkınmaya katkı sağlamakta ve yerel düzeyde istihdamı ve girişimciliği de
desteklemektedir (K.C. vd., 2015).
EKOTURİZMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADAKİ ROLÜ
İçinde yaşadığımız dünyanın paha biçilemez değerinin, kırılganlığının ve zorluklarının
artmasının farkına varılmasıyla birlikte bu farkındalık, turizm sektörüne de yansımıştır.
Doğa bilgisine olan artan ilgi ve dünyanın uzak köşelerinden gelen tehlike uyarılarına
karşılık olarak ekoturizm, aşamalı bir şekilde ortaya çıkmış olup bölge halkının ekonomik
kalkınmasına uygun bir alternatif sunmaktadır (Sambotin vd, 2011).
Ekoturizm kavramı, kitle turizminin sürdürülebilirlik kısıtını vitrine çıkaran çevresel
hareketlerin en etkileyicisi olarak görülebilir. 1980’lerde hissedilmeye başlanan etkileriyle
ekoturizm, büyük ölçüde keyif almak ve öğrenme amacıyla doğal alanlara yapılan
ziyaretler olarak algılanmıştır. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (The International
Ecotourism Society) tarafından 1990’da yapılan tanıma göre ekoturizm, çevreyi korumayı
ve yerel halkın refahını sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan doğal alanlara yapılan
sorumlu seyahatlerdir. 21. yüzyılda ise ekoturizm kavramının içeriği genişleyerek
dönüşüme uğramıştır. Bu bağlamda ekoturizm; çevrenin korunmasını, ekonomik
kalkınmayı, sosyal içermeyi (social inclusion), kültürün muhafazasını, insan haklarını ve
etik meseleleri kapsayan çok boyutlu bir kavram haline gelmiş olmasına karşın ekoturizm
ilk ortaya çıkış sürecinde kitle turizmine bir cevap olarak olumlu bir alternatif olarak
memnuniyetle karşılanmıştır (Cobbinah, 2015).
Ekoturizm; biyoçeşitliliği koruyan, yerel halkın refahını sürdürülebilir kılan, turistler ve
turizm sektörü tarafından sorumlu faaliyetleri kapsayan, küçük ve orta ölçekli turizm
işletmelerini teşvik eden, doğal kaynakların mümkün olan en düşük düzeyde tüketimini
gerektiren, özellikle kırsal kesimde yerel katılımı, aidiyeti ve iş fırsatlarını vurgulayan ve
en önemlisi deneyim yoluyla öğrenmeyi içeren süreçlere katkı sağlamaktadır (Kiper, 2013).
Ekoturizmin son 30 yıldır artan önemi, koruma altına alınmış bölgelerin korunması ve
yönetimi için oluşturulan fonlar ve sağladığı istihdam ile ilişkilendirilmektedir. Ekoturizm
dikkatlice gözlenerek yorumlandığında ekoturizmin ekonomik kalkınma, çevresel
koruma, yoksulluğun azaltılması ve kültürün muhafazası gibi bütün turizm problemlerine
çözüm olabileceği görülmektedir. Ekoturizmin temel ilkeleri de sürdürülebilir kalkınmayı
destekler nitelikte olup çevrenin korunması, kültürün muhafazası, halkın katılımı,
ekonomik yararlar ve savunmasız kesimlerin güçlendirilmesi olarak sıralanabilir
(Cobbinah, 2015).
Ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma ile doğmuş bir kavram olup genellikle gelişmekte olan
ülkelerde sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir araç olarak algılanmaktadır. Ayrıca
ekoturizm, az gelişmiş ülkelerdeki çoğu ekonomik ve çevresel sorunların çözümünde çare
olarak kabul görmektedir. Ekoturizm, yerel halka daha sürdürülebilir alternatif geçim
kaynakları sağlayarak yerel halkın kalkınmasına da destek olmaktadır. Ekoturizm, doğal
ve kültürel mirasın korunmasını ve ziyaretçi memnuniyetini teşvik eden ve ekolojik,
ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilirliğini sağlayan doğa temelli faaliyetleri
kapsamaktadır. Dolayısıyla ekoturizm, sürdürülebilir kalkınmanın alternatif bir türü
olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda ekoturizme yönelik ilgi dikkat çekmekte olup
ekoturizm, sadece kitle turizmine bir alternatif değil, aynı zamanda ülkelerin ekonomik
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kalkınmasını ve çevrenin korunmasını destekleyen bir araç olarak görülmektedir (Kiper,
2013).
Sürdürülebilir kalkınmanın bir aracı olarak ekoturizm, uzun dönemde ekonomik, sosyal
ve çevresel yarar sağlamaktadır. Ülkenin ekonomik kalkınmasında özel önceliğe sahip
ekoturizm, küresel turizmde en hızlı ilerleyen alanlardan birisi durumundadır. Ekoturizm
yoluyla sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için ekoturizmin bütünlüğüne
uyulması, yerel katılım ve yerel halk için ekonomik fırsatların sağlanması büyük önem
taşımaktadır (Barkauskiene ve Snieska, 2013). Ekoturizme, kırsal toplumlar için
sürdürülebilir kalkınma seçeneği olarak büyük önem atfedilmektedir. Ekoturizm,
ekonomik kalkınmayı tetiklemekte ve çevrenin korunması düşüncesini aşılamaktadır
(Kiper, 2013).
ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Çalışma bir nitel araştırma olup ekoturizmi sürdürülebilir kalkınma kapsamında
değerlendiren literatürdeki çalışmalara ve ekoturizmde öne çıkan ülke deneyimlerine
dayanan döküman incelemesi ile elde edilen verilere dayanmaktadır. Çalışmada konuya
ilişkin ikincil kaynak değeri taşıyan çok sayıda yerli ve yabancı, makale, bildiri, tez, kamu
kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenli şekilde çıkarılan dergiler ve ilgili
internet siteleri detaylı olarak incelenmiştir. Buradan hareketle, çalışmaya temel oluşturan
teorik kısımların ardından ekoturizmde öne çıkan ülke uygulamalarına yer verilmiştir.
ÜLKE DENEYİMLERİYLE EKOTURİZM UYGULAMALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik olarak önde gelen alternatif
turizm türü olan ekoturizm uygulamaları, ülkelerin kendine özgü yapıları ve çevresel
koşulları esas alınarak hayata geçirilmektedir. Buradan hareketle ekoturizm konusunda
uygulamalarıyla öne çıkan bazı ülkelere aşağıda yer verilmiştir.
A.B.D.
A.B.D.; ekoturizme yönelik olarak turist sayısı ve kazançlarında, sahip olduğu alanlarda
ve çeşitli ekoturizm kaynaklarında, gelişmiş ekoturizm hizmetlerinde, yatırım için büyük
fonlarda, ekolojik ve farklı alanlara yönlendirilmiş altyapıda, çevre eğitimi ve Amerikalı
ekoturistlerin yüksek gelirlerinde dünyanın önde gelen ülkesidir. A.B.D. en gelişmiş
ekoturizm hizmetlerine sahiptir. Ulusal parklar, Ulusal Park Hizmeti (National Park
Service), Xanterra Parkları ve Tatil Köyleri, ekoturizm kapsamında hizmet vermektedir.
Söz konusu ekoturizm topluluklarının bulunduğu eyaletler; Alaska (Alaska Wilderness
Recreation & Tourism Association), Arizona (La Ruta Sonora Ecotourism Association),
Hawaii (Hawaii Ecotourism Association), Batı Virginia (Sustainable West Virginia) and
Virginia (Virginia Eco Tourism Association). Batı Virginia gibi bazı eyaletlerde
sürdürülebilir ekoturizm ekonomisi ya da hotellerin ve tur operatörlerinin, çevre ve doğal
alanların korunması üzerindeki olumsuz etkilerini azaltan bazı ekoturizm programlarının
test edilmesi yoluyla yerel halkın yaşamını geliştirmeyi amaçlayan ekoturizm politikaları
mevcuttur (Simoni, 2011).
Kenya
Turistler tarafından foto safari için yoğun olarak ziyaret edilen Kenya’da ekoturizm,
sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir aracı olarak hızla büyümektedir. Kenya turizminin
büyük bölümü, vahşi hayata bağlı olarak büyük gelişme göstermiştir (BAKA, 2012).
Kenya’da ekoturizm, ekoturizm uygulamalarının doğasındaki çelişki ve ikilemleri en aza
indirmek için ekoturizm gündeminin açık bir şekilde tanımlanmasına ihtiyaç
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duymaktadır. Bu bağlamda Ekoturizm Kenya (Ekotourism Kenya), 1996’da sivil toplum
kuruluşu olarak kurulmuştur. Ekoturizm Kenya’nın ilkesi; toplum, turizm ve koruma
anlayışıyla bağlantı kurmaktır. Kenya, ulusal parklar yönünden zengin bir ülke olup çok
sayıda kültürel, tarihsel ve doğal etkiler barındırmaktadır. Kenya’yı ziyaret eden
turistlerin büyük çoğunluğu ülkenin doğal güzelliklerini ve doğa temelli faaliyetlerini
görmeye gelmektedir. Ayrıca önceki adı Kenya Ekoturizm Topluluğu (Ecotourism Society
of Kenya) olan Ekoturizm Kenya, Afrika’da oluşturulmuş ilk ekoturizm kurumudur
(Kihima, 2016). Ayrıca 1999’da Kenya Vahşi Hayat Servisi (Kenya Wildlife Service),
oluşturulmuş olup ülkedeki flora ve faunaların başlıca koruyucusudur. Dolayısıyla Kenya
Vahşi Hayat Servisi, biyoçeşitliliğin yönetiminden sorumludur. Kenya’da ulusal park ve
alanlar arasında Nairobi Ulusal Parkı, Ambroseli Ulusal Parkı, Tsavo West Ulusal Parkı,
Tsavo East Ulusal Parkı, Nakuru Gölü Ulusal Parkı ve Maasai Mara Ulusal Rezerv Bölgesi
önemli merkezlerdir (Eriksson, 2003). Kenya’da esas itibariyle vahşi hayattan elde edilen
gelir, koruma altına alınmış alanların küçük bir bölümüyle sınırlıdır. Park girişi alanlarının
dışında turizm kazancının arttırılmasına bağlı zorluklar bulunmaktadır. Ayrıca yerel
düzeyde vahşi hayvanlara zarar verilmesi ve doğal çevrenin kalabalıklaşarak yığılmaların
görülmesi gibi sebepler olumsuz etkilere yol açmaktadır. Buna karşın ekoturizm,
ekonomik kazançlar ve iş imkanı sağlayarak ulusal ve küresel düzeyde olumlu etkiler
doğurmaktadır. Dolayısıyla ekoturizm yoluyla yerel kalkınmanın ulusal ve küresel
boyutla ilişkili olarak ele alınması, sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır (Kihima,
2016).
Kosta Rika
20. yüzyılın başlarında doğal kaynaklara ilişkin Kosta Rika Politikaları, uluslararası
koruma politikalarından etkilenmiş ve 1945’de Koruma Altındaki Vahşi Alanlar
(Protected Wild Areas) kurulmuştur. Ardından 1955 yılında Kosta Rika Turizm
Enstitüsü’nün kurulmasıyla birlikte Irazu ve Poas Ulusal Parkları da kurulmuştur. 1969’da
ise bu alanlar için yönetim ve koruma kurumları oluşturulmuştur. Günümüzde Kosta
Rika’daki doğal kaynakların büyük çoğunluğunun koruması da bu kurumlarla
sağlanmaktadır. Kosta Rika’daki ekoturizm faaliyetlerinde Koruma Altındaki Vahşi
Alanlar, önemli bir rol oynamaktadır. Koruma Altındaki Vahşi Alanlar sadece gelir
yaratan unsurlara değil, aynı zamanda çevre bölgelerde verimliliği arttıran bir role sahiptir
(Hernandez ve Pikon, 2014). 1980’ler ve 1990’lar arasında ormansızlaşma ve ekonomik
büyüme üzerindeki baskının artmasıyla ilişkili olarak Kosta Rika; ulusal park sistemini
geliştirmiş ve kıyı şeritlerinin korunmasını gerçekleştirmiştir. Böylece Kosta Rika’da hem
kamusal çevresel mallar korunmuş hem de turist geliri yaratılmıştır (Braun vd, 2015).
Kosta Rika, Latin Amerika’da sürdürülebilir kalkınma ve ekoturizmi simgeleyen önemli
rotalardan biri olmuştur. Bu yükseliş, 1980’lerin sonunda Kosta Rika’da önemli ölçüde
artan başarılı turizm deneyimlerine dayandırılabilir. Bu süreçte son derece başarılı
stratejiler izlenmiş ve ekoturizm şimdilerde kahve ve muz gibi geleneksel ihracat
kalemlerini geçerek Kosta Rika’da en büyük yabancı sermaye kaynaklarından biri haline
gelmiştir (Braun vd, 2015).
La Gamba, Drake Körfezi ve Cerro de Oro; Kosta Rika’da önemli ekoturizm rotaları
arasındadır. La Gamba, Piedras Blancas Ulusal Parkı yakınlarında yer alan tarımsal bir
topluluktur. Drake Körfezi’nde ekonomi neredeyse tamamen turizme bağımlıdır. Cerro de
Oro, Corcovado Ulusal Parkı’na doğrudan sınır olan Osa Yarımadası’nın merkezinde
konumlanmış önemli ekoturizm rotalarındandır (Stem vd, 2003). Söz konusu Piedres
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Blancas Ulusal Parkı, Corcovado Ulusal Parkı, Osa Yarımadası ve Drake Körfezi’nde yer
alan kentler de Kosta Rika’daki ekoturizm faaliyetlerinde önemli bir yer tutmaktadır.
Lübnan
Dağ yamaçlarında doğa yürüyüşleri, su kaplumbağalarının korunması ve geleneksel kil
evlerinde konaklama gibi faaliyetler aracılığıyla Lübnan’da cesaretli ekoturizm girişimleri,
mekanı talep edilecek ve güçlendirilecek şekilde bölünmüş bir manzara çerçevesi yoluyla
değil, doğanın keşfedilmesi yoluyla ülkeye düşlendiği gibi yeniden yer edindirmekte ve
kimlik kazandırmaktadır (Monroe, 2016). Dolayısıyla ekoturizm, Lübnan’da yayılmakta
olup son derece popülerdir. Buradan hareketle ekoturizm uzmanları, Lübnanlılar arasında
ekoturizm organizasyonlarına ve faaliyetlerine yönelik olarak sektörü düzenlemek ve
teşvik etmek için hükümetin yasal bir çerçeve oluşturmasını görmek istemektedir.
Ekoturizm girişimleri, kavramın muğlaklığının sürmesine ve turizm türleri için yasal bir
çerçeve olmamasına karşın ülkede yayılmaktadır. Sivil toplum kuruluşları ve tur
operatörleri; doğa yürüyüşü, tırmanış, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, çiftlik
ziyaretleri, kampçılık, kuş gözlemciliği, yıldızları izleme ve kayak etkinliklerini içeren
ekoturizm etiketi altındaki tüm faaliyet türlerini önermektedir. Lübnan’daki ekoturizm
projelerinin sayısı Lehfed Country Club, Parc Arz Ehmej, Sharewood Camp, Nature Land
gibi yerlerde mevcut olup giderek artış göstermektedir (Haddad, 2015).
Son 10 yılda ekoturizme bağlı olarak doğaya yönelik kırsal turizm faaliyetlerine olan ilgi
artış göstermekle beraber ekoturizmin gelişimi, ülkede kırsal alanlar üzerine altyapı ve
erişilebilirliğe daha fazla önem verilmesiyle mümkündür. Nitekim ekoturizm ve kırsal
turizm faaliyetleri, bölgeler arasındaki mevcut gelir farklılıklarını iyileştirecek, istihdam
fırsatları doğuracak ve yoksulluğu azaltacak kapasiteye sahiptir. Buna karşın Lübnan’daki
güvensiz ortam ve bu ortamın yarattığı algı, bölgede geçim düzeyinin yükselmesine katkı
sağlayan sürdürülebilir turizm potansiyelini olumsuz yönde etkilemektedir (Haddad,
2015).
Nepal
Nepal, doğal çevrenin kalitesine bağlı olarak dünyanın en macera dolu kültürel ve
ekoturizm destinasyonlarından birisidir. Nepal’de ekoturizm yapan turistlerin doğal
güzellikleri keşfetmesi için çok sayıda yürüyüş rotaları ve yürüyüş alanları bulunmakta
olup Nepal boyunca doğuda koruma altına alınmış bölge olan Kanchenjunga’dan Illam’a
batıda Khaptad ve Shuklaphanta ulusal parkına kadar seçenekler bulunmaktadır. Kırsal
turizm girişimleri yoluyla Nepal’in batısında Kaski, Tanahu, Syangja, Lamjung ve Gorkha
bölgelerindeki köylerde turizm, gelir yaratan alternatif bir kaynaktır. Nepal’i turistleri
çeken bir merkez yapan temel faktör, dünyada 8000 metre’nin üzerindeki 14 yüksek dağ
arasından 8’ine sahip olmasıdır. Ayrıca en popüler yürüyüş rotaları, koruma altına alınmış
bölge olan Annapurna’nın içinden geçmektedir (K.C. vd, 2015).
K.C., Rijal ve Sapkota (2015), ekoturizmde önemli bir rota olan Annapurna Koruma
Bölgesi’nin Ghandruk Köyü Geliştirme Komitesi’nde çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmada
ekoturizmin, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklediği
görülmüştür. Ghandruk köyünde ekoturizm, yerel düzeyde girişimcilik ve istihdam
artışına da katkı sağlamaktadır. Yerel halkın geliri ve harcamaları, ekoturizme bağlı olarak
artış göstermiştir. Çalışmada eğitim düzeyi, üretken beşeri sermaye ve çiftlik hayvanları
arazilerinin olmasının, insanların refah düzeyini yükselttiği ve turizme katılımı olumlu
etkilediği; yaşlılık ve toprak sahipliği durumunun ise turizme katılımı olumsuz etkilediği
görülmüştür. Eğitim, turizme yönelik olarak insanları doğrudan etkilemekte olup turizmle
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ilişkili farkındalık ve eğitim programlarının, yerel halk için faydalı olabileceği dile
getirilmiştir. Ayrıca çalışmada, ziyaretçilerin kalış sürelerinin arttırılmasına yönelik
stratejilerin geliştirilmesi önerilmektedir. Ekoturizmin ormanlık alanların artmasına, flora
ve faunaların korunmasına, yeşil alanların geliştirilmesine ve yenilenebilir enerji
tekniklerinin kullanımında artışa katkı sağladığı ifade edilmektedir. Böylece karşılıklı
yardımlaşma ve işbirliği ile toplumsal kalkınma desteklenmektedir.
Romanya
Romanya’da ekoturizm programları, yakın zamanda uygulamaya konulmuştur. İlk
ekoturizm paket programları, ekoturizm unsurlarıyla projeler geliştirmek için bir dizi
ulusal ve doğal parklarla 2000 yılında başlayarak gerçekleşmiştir. Ulusal park olarak
adlandırılan söz konusu ekoturizm unsurları; Retezat Dağları, Vanatori Neamt ve Apuseni
Dağları’dır (Mihai, 2013).
Romanya’da ekoturizm programlarının uygulandığı ana bölgeler, şu şekilde sıralanabilir
(Mihai, 2013: 210-211):

Dobruja ve Danube Deltası Biyosfer Rezervi (kuş gözlemciliği, teknecilik)

Piatra Craiului Ulusal Parkı ve çevresi (özellikle büyük etoburları -kurt, ayı,
vaşak- gözlemeye dayanan programlar ve aynı zamanda özel bitki türleri, atlı
turizm, bisikletçilik, doğa yürüyüşü vd.)

Apuseni Dağları Ulusal Parkı (Mağaracılık, tematik doğa yürüyüşü, kültürel
programlar, kayak, atlı turizm, bisikletçilik vd.)

Diğer koruma altına alınmış bölgeler, ulusal ve doğal park mevkilerine sahip
alanlar (Retezat Ulusal Parkı, Hateg Bölgesinde Dinozor Jeoparkı, Macin Dağları
Ulusal Parkı, Rodna Dağları Ulusal Parkı, Calimani Ulusal Parkı, Mureş
Floodplain Ulusal Parkı, Vanatori Neamt Doğal Parkı atlı turizme, bisikletçiliğe,
tematik doğa yürüyüşüne, kayakçılığa, flora ve faunaları izlemeye, kültürel
programlara, kano seferlerine ve benzeri programlara odaklanmıştır)

Transilvanya – Tarnava Mare (Saxon ve Szekely kültür keşfi, at biniciliği, tematik
doğa yürüyüşü vd.)

Maramureş (Doğayı keşfetme programı, at biniciliği, bisikletçilik, geleneksel
uğraşları ve mimariyi keşfetme vd.)

Bucovina (Doğayı gözlemleme programları veya manastır ve kültür turizmiyle
birleştirilmiş tematik doğa yürüyüşü)
Romanya’da ekoturizm açısından Avrupa düzeyinde kabul edilmiş alanlar, Braşov’daki
Zarneşti-Piatra Craiului ve Maramureş’teki Mara-Cosau-Creasta Cocoşului olup Avrupa
Komisyonu Genel Kurulu tarafından turizm konusunda sertifika almışlardır (Bunghez,
2015).
Bölgesel Kalkınma ve Turizm Bakanlığı, Romanya’daki ekoturizm destinasyonlarının
tasarımı için bir dizi kriter geliştirmiştir. Bu kriterlere göre Romanya’da Ekoturizm Birliği
tarafından ekoturizm sertifikası önerilmiştir. Böylece yerel, doğal ve kültürel kaynakların
geliştirilmesi, yerel halkın kalkındırılması, doğanın korunmasına ilişkin somut sonuçlar
elde edilmesi amaçlanmıştır. Romanya ekoturizm sertifikasyonunun ilk koşulu, bölgenin
sosyo-kültürel kaynaklarının da dahil edilebileceği koruma altına alınmış alanları
kapsamasıdır. Diğer koşullar ise destinasyonun çekiciliği, erişilebilirlik, kültürel mirasların
korunması ve kültürel geleneklere saygı duyulması, biyoçeşitliliğin korunması ve atık
yönetim planının oluşturulması gibi kriterlere ilişkindir. Kriterler, Dünya Turizm
Örgütü’nün tavsiyeleri doğrultusunda belirlenmiş olup Avrupa Ekoturizm Etiketleme
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Standartları esas alınmıştır. Ekoturizm, Romanya’nın doğal sermayesinin korunmasına ve
geri kazanımına imkan vermektedir. Dolayısıyla ekoturizm, Romanya’da turizmin
yeniden canlandırılması için bir çözüm olarak görülmektedir (Merce ve Milin, 2014).
Türkiye
Türkiye sahip olduğu zengin coğrafyası ve doğal alanlar bağlamında yüksek bir ekoturizm
potansiyeli taşımaktadır. Uzun yıllar kıyı turizmine ağırlık veren Türkiye’de çevresel
değerlerin arka planda kalarak kirliliğe maruz kalındığına tanık olunmuştur. Son
zamanlarda ise sürdürülebilirliğin politikalara yansımasına da bağlı olarak çevresel
duyarlılığın başta turizm olmak üzere birçok sektör tarafından öne çıktığı görülmüştür.
Büyük bir kültürel mirasa, tarihsel dokuya, eşsiz bir doğal çevreye ve biyolojik çeşitliliğe
sahip Türkiye’de ekoturizmin karakteristik özelliklerine taşıyan çok sayıda bölge
bulunmaktadır. Buna karşın, potansiyelin harekete geçirilmesi sürecinde başarılı dünya
örneklerinde olduğu gibi ekoturizm konusunda ulusal birlik oluşturulması, kesin
kuralların belirlenmesi, sertifika programlarının geliştirilerek uygulamaya konulması,
gerekli denetim mekanizmalarının oluşturulması ve ekoturizm rotalarının bu çerçevede
saptanması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca eğitim verilerek ekoturizm konusunda yerel
halkı bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmalarının yürütülmesi de bu süreçte belirleyici
bir unsurdur. Ekoturizmin geliştirilmesinde belirleyici bir unsur olan ulusal parkların ve
koruma alanlarının bu çerçevede geliştirilmesi de üzerinde durulması gereken başlıca
konular arasındadır. Türkiye’de ekoturizm kavramı resmi olarak ilk kez Sekizinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005) geçmektedir. Dünya’daki ekoturizm
uygulamalarıyla karşılaştırıldığında Türkiye’de yeni olarak değerlendirilebilecek olan
ekoturizm için devam eden çok sayıda projenin bulunması, önemli bir potansiyele işaret
etmektedir. Türkiye’de ekoturizme yönelik kurumsal altyapının tesis edilmesi; ekoturizm
konusunda atılacak adımların ölçülebilir hale gelmesi ve bu potansiyelin somutlaştırılması
için bir gereklilik oluşturmaktadır. Türkiye’de Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Köy
Bağları Mevkii’nde yer alan organik tarım sertifikasına sahip (ORSER tarafından)
Kapadokya Organik Çiftlik Evi (KAPOR), Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Yanıklar
Köyü’nde buluna Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı
Çandır Köyü (organik köy), Bartın ve Kastamonu arasında bulunan Küre Dağları Milli
Parkı (PAN Parks - Korunan Alanlar Ağı Parkları - sertifikasına sahip) önde gelen
ekoturizm rotaları arasında yer almaktadır.
SONUÇ
Ekoturizm; ekonomik, çevresel ve sosyal başta olmak üzere birçok etkisiyle sürdürülebilir
kalkınmayı etkileyen boyutlar içermektedir. Ekoturizmin uzun vadeye yayılan hedefleri,
yerel halkın ekonomik gücünü arttırmakta ve yoksulluğu azaltıcı etkiler doğurmaktadır.
Özellikler kırsal kesimlerin geçim düzeyini arttıran bir uygulama olmasıyla ekoturizm,
sürdürülebilir kalkınmanın tanımında yer alan kuşaklararası eşitliğe katkı sağlamakla
kalmayıp, aynı kuşak arasındaki bölgesel dengesizlikleri de azaltmaktadır. Ayrıca
biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması, yöresel ürünlerin ve yerel değerlerin çekici
yönlerinin öne çıkarılması, flora ve faunaların koruma altına alınarak turistik değer
kazandırılması; ekoturizmin, sürdürülebilir kalkınmadaki belirleyici rolünü ortaya
koymaktadır. Dünya’da farklı ekoturizm uygulamaları olmasına karşın, ülkelerde
ekoturizmin geliştirilmesine katkı sağlayacak bazı öneriler, şu şekilde sıralanabilir:
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Yerel halkın ekoturizm konusunda bilinçlendirilmesi ve çevresel duyarlılığın
arttırılması, yerel halka ekoturizme yönelik eğitimlerin verilmesi ve sosyal
medyanın bu süreçte etkin olarak kullanılması,

Yerel halk ile yabancı turistler arasındaki uyumu tesis eden çalışmaların
yürütülmesi,

Yerel halk, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları arasında irtibatı
hızlandıracak iletişim kanallarının sosyal medya yoluyla güçlendirilmesi,

Flora ve faunaları koruyan, doğal ve kültürel çevreyi gözeten gelişmiş bir
altyapının tesis edilerek yerel halkın ekoturizmden elde ettiği gelirleri arttırıcı
projelerin önünün açılması,

Çevre, doğal alanlar ve kültürel miraslar üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz
etkilerin en aza indirilmesi için yoğun çaba sarf edilmesi, çevresel ve sosyal
etkilerin tespiti ve analizine ilişkin çalışmaların yürütülmesi, doğal alanlara
yönelik turist akınının planlanarak yönetilmesi,

Koruma altındaki doğal alanların korunmasının devamlılığı ve yönetilmesi için
gerekli fonların tedarik edilmesi.
Ekoturizm, yerel halkın refahını arttırmakla kalmayıp sürdürülebilir kılan bir turizm
anlayışına sahiptir. Ekoturizm, kırsal kesimde yaşayan yerel halkın katılımını esas alarak
istihdam olanakları sağlamakta ve deneyim yoluyla öğrenmeye sevk eden süreçlere katkı
sağlamaktadır. Ayrıca flora ve faunaları koruyan anlayışıyla ekoturizm, ekosistemdeki
biyoçeşitliliğe de büyük önem atfetmekte ve çevre ile kalkınma arasında bütünlük
sağlayan sürdürülebilir kalkınmanın en önemli araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır.
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ÖZET
Turizm endüstrisinde sunulan ürünün soyut özelliğine bağlı olarak tüketicilerin satın alma
öncesinde ürünü ve hizmeti deneme, inceleme ve memnuniyetsizlik sonucunda değiştirme
veya iade etme şansı olmaması; tüketicileri bu ürün ve hizmetlerle ilgili mümkün olan en
yüksek düzeyde bilgi toplamaya yöneltmektedir. İnternet ve sanal platformların
gelişmesine bağlı olarak bilgi kaynaklarının başında bu ortamlar gelmektedir. Özellikle
gerçek tüketicilerin deneyimlerini paylaştıkları çevrimiçi yorum siteleri, bu amaca hizmet
eden en önemli kaynak olmaktadır. Bu kaynaklardan biri Almanca dilini konuşan
turistlerin ağırlıklı olarak kullandığı HolidayCheck.de web sitesidir. Araştırmada
Almanca dilini konuşan turistlerin HolidayCheck.de web sitesinde yer alan, Barselona ve
Antalya’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri ile ilgili
değerlendirmelerine dayanarak işletmelerin karşılaştırmalı analizi yapılmaya çalışılmıştır.
Doküman analizi ile toplanan veriler SPSS 20.0 paket programına yüklenmiş ve analiz
edilmiştir. Elde edilen bulgular turistlerin Barselona’daki konaklama işletmelerinin
personelinin sunduğu hizmetten daha memnunken, Antalya’da faaliyet gösteren
konaklama işletmelerinin yiyecek ve içecek hizmetleri ile spor ve eğlence hizmetlerinden
daha memnun olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Tüketici Yorumları, Konaklama İşletmeleri, Antalya,
Barselona.
GİRİŞ
Web 2.0 olarak ifade edilen ve gerçek kullanıcıların deneyimlerini, satın alma sonrası görüş
ve düşüncelerini diğer tüketicilerle paylaştıkları sanal platformların sayısı giderek
artmaktadır. Yapılan araştırmalar da tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin (yapılan
yorum ve önerilerin), alışveriş ve satın alma kararlarındaki öneminden bahsetmektedir.
Tüketicilerin bu şekilde yarattıkları içerik, pazarlama literatürü içinde, ağızdan ağıza
iletişime dayanılarak ele alınmaktadır. Ağızdan ağıza iletişim (Word-Of-Mouth=WOM),
bir ürün veya bir hizmet hakkında, iki veya daha fazla tüketici arasındaki gayri resmi ve
ticari amaç taşımayan, sözlü kişiler arası iletişim olarak tanımlanmaktadır. Bu iletişim
internet üzerinden gerçekleştiğinde ise elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM) olarak
adlandırılmaktadır ve bu iletişimde tüketiciler hiç tanımadığı, bir ilişkisinin olmadığı ya
da çok az ilişkisinin olduğu kişilerin görüşlerinden yararlanabilmektedir.
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Bu araştırmada Almanca dilini konuşan turistlerin turistik ürün ve hizmetlerin
değerlendirerek konakladıkları konaklama işletmeleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini
diğer tüketicilerle paylaştıkları en büyük çevrimiçi yorum sitelerinden biri olan
HolidayCheck.de web sitesinde yer alan, Türkiye’den Antalya ve İspanya’dan Barselona
şehirlerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı toplam 939 adet konaklama işletmesinin
özellikleri ve sundukları hizmetlerin, tüketici değerlendirmelerine dayalı olarak
karşılaştırılmalı analizi yapılmaya çalışılmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
Konaklama İşletmelerinde Sunulan Hizmetler
Otelcilik endüstrisinde hizmet sunumu, turistlere turistik ürünün tüketimi ve satın
alınması için gerekli şartları sunan farklı aktivite ve teknolojik süreçlerin bir kombinasyonu
olarak ifade edilmektedir (Lukanova, 2010, s.20). Jones ve Lockwood (2004, s.11) hizmet
sunumunu operasyonlar kombinasyonu olarak ifade etmiştir ve 3 temel elementin müşteri,
personel ve fiziksel çevre (bina, ekipmanlar ve finansal kaynaklar) olduğunu belirtmiştir.
Shostack (1987, s.42) hizmet sunum sürecindeki operasyonları ön plandaki operasyon ve
arka plandaki operasyon olmak üzere 2’ye ayırmıştır. Buna göre ön plandaki operasyon
müşterinin gözü önünde gerçekleşmektedir, arka plandaki operasyon ise tam tersi olarak
müşteri tarafından görülmemektedir.
Seyahat planlaması sürecinde, hangi konaklama işletmesinde kalınacağına karar vermek
oldukça önemlidir. Yapılan araştırmalar bu karar üzerinde farklı faktörlerin etkili
olduğunu ortaya koymuştur. Konaklama işletmesinin sunduğu imkânlar, marka ismi, fiyat
ve sunulan hizmetin kalitesi bu faktörlerin başında gelmektedir (Pourabedin ve Migin,
2015, s.596). Konaklama işletmesinin seçiminden sonra, kalınan işletmeden tatmin olmayı
etkileyen faktörlerin başında temizlik, güvenlik, ödenen fiyatın değeri ve personelin
nezaketi gelmektedir. İlaveten odaların temizliği ve konforu, lokasyonun erişilebilirliği,
hizmet hızı ve personelin davranışı oldukça önemlidir (Holjevac, Markovic ve Raspor,
2009, s.2).
Müşteri tatmini konusu üzerinde çalışan araştırmacıların otelcilik endüstrisinde sunulan
hizmetin kalitesini belirlemek amacıyla oluşturdukları modele göre müşteri tatminini
etkileyen faktörler resepsiyon hizmetleri, oda hizmetleri ve restoran hizmetleridir (Shi ve
Su, 2007, s.2; Gupta ve Srivastava, 2011, s.61). Shi ve Su (2007, s.3) yaptıkları araştırmada
Çin’i ziyaret eden turistlerden, kaldığı konaklama işletmesinde sunulan hizmetleri
değerlendirmelerini istemiştir. Sunulan hizmetler; otelin genel durumu, resepsiyon
hizmetleri, odalar ve restoran temel kriterleri altında toplanan 32 alt kriterden
oluşmaktadır. Araştırma sonucunda turistlerin en çok önem verdikleri kriterler odalar ve
restoran olarak tespit edilmiştir.
Grzinic (2007, s.94) yaptığı çalışmada Hırvatistan’ı ziyaret eden turistlerin kaldıkları
konaklama işletmesinde en memnun oldukları kriterin personelin sunduğu hizmet
olduğunu belirlemiştir.
Lukanova (2010, s.25) yaptığı araştırma sonucunda,
Bulgaristan’ı ziyaret eden turistler için otelcilik hizmet sürecindeki en önemli unsurun
personelin sunduğu hizmetin kalitesi olduğunu belirlemiştir. Araştırmaya göre ikinci
önemli unsur olarak yönetim kalitesi tespit edilmiştir. Dominici ve Guzzo (2010, s.7)
yaptıkları araştırma sonucunda İtalya’nın güneyini ziyaret eden turistlerin kaldıkları
konaklama işletmesiyle ilgili olarak yaptıkları değerlendirmeye göre odaların çok küçük
ve yeterince temiz olmadığı tespit edilmiştir.
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Gupta ve Srivastava (2011, s.65) yaptıkları çalışma sonucunda Hindistan’ı ziyaret eden
turistlerin en memnuniyetsiz kaldıkları kriteri, konakladıkları işletmenin odaları olarak
belirlemiştir. İkinci en memnuniyetsizlik belirtilen kriter ise resepsiyon hizmetleridir. Usta,
Berezina ve Çobanoğlu (2011, s.12) Amerikalı turistler üzerinde yaptıkları araştırma
sonucunda, konakladıkları işletmede turistleri en memnun eden hizmetlerin oda içi
telefon, ücretsiz ve işletme sınırları içindeki park yeri, elektronik anahtar ve 24 saat görev
yapan önbüro personeli olarak belirlemişlerdir. En memnuniyetsiz kalınan hizmetler ise
self check-in, çocuk bakım hizmetleri, oda içi oyunlar ve uzun mesafe telefon görüşmeleri
olarak belirlenmiştir. Maniu ve Marin-Pantelescu (2012, s.9) yaptıkları araştırma
sonucunda Romanya’yı ziyaret eden turistlere göre personelin davranışlarının çok önemli
olduğunu tespit etmişlerdir. İlaveten otelin fiyatı ile personelin sunduğu hizmet arasında
anlamlı bir ilişki olduğuna işaret etmişler, yüksek fiyatlı otellerin personeline daha uygun
maaş vermesi nedeniyle personelin daha kaliteli hizmet sunduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Colbu, Arionesei ve Ivan (2013, s.120) yaptıkları çalışma sonucunda İrlanda’yı ziyaret eden
turistlerin konakladıkları işletmede en memnun oldukları 3 kriterin personelin verdiği
hizmet, genel alanların temizliği ve hizmetlerin çeşitliliği olduğunu belirlemişlerdir.
Değerlendirmede en düşük puanı ise konaklama için ödenen fiyatın değeri almıştır.
Kamenidou, Mamalis ve Kokkinis (2012, s.3) yaptıkları araştırma sonucunda konaklama
işletmelerinin sunduğu hizmetler genel hizmetler, yiyecek ve içecek kalitesi, uyku ve oda
kalitesi, oda içi imkanlar, temizlik hizmetleri ve imkanları ile güvenlik ve personel kalitesi
olarak 6 temel kriter altında toplanmıştır. Temel kriterleri oluşturan hizmetler şu şekilde
belirlenmiştir:
Genel Hizmetler: Engelli turistler için sunulan imkânlar, SPA ve güzellik merkezi,
Lokasyon, plaj, spor hizmetleri, evcil hayvan kabulü.
Yiyecek ve İçecek Kalitesi: Yiyecek kalitesi ve çeşitliliği, oda servisi, özel diyet menüsü,
yerel yiyecek sunumları, restoranın yeterliliği.
Uyku ve Oda Kalitesi: Uyku kalitesi, oda büyüklüğü, odanın atmosferi.
Oda İçi İmkânlar: Oda içi elektronik kasa, mini bar, uzaktan kumandalı TV, görüntü
kalitesi, internet.
Temizlik Hizmetleri ve İmkânları: Çamaşırhane ve ütü hizmetleri, temizlik malzemeleri,
odanın temizliği.
Güvenlik ve Personel Kalitesi: Güvenlik hizmetleri, yeterli ve eğitimli personel.
Yunanistan’ı ziyaret eden turistler üzerinde yapılan bu çalışmaya göre turistlerin en tatmin
oldukları kriter temizlik hizmetleri olarak belirlenmiştir.
Çevrimiçi Tüketici Değerlendirmeleri
Kişiler tatil kararı vermeden önce gideceği yerler ve rezervasyon yaptıracağı turistik
işletmeler (otel, restoran, alışveriş v.b.) hakkında bilgi toplamaktadır. Bilgi kaynakları
içerisinde en büyük yeri internet tutmaktadır. Satın alma kararı sürecinde daha çok bloglar,
forumlar ve yorum sitelerini kullanmaktadırlar (Sparks ve Browning, 2011, s.1315).
Örneğin ilk defa bir destinasyona seyahat edecek kişi, seyahat planlama öncesi ve
esnasında, kullanıcı tarafından yazılmış içerikleri ciddi şekilde incelemektedir (Zeng ve
Gerritsen, 2014, s.31). Turistik ürün satın alan pek çok tüketici için o ürünle ilgili “kimin”
“ne” söylediği büyük önem taşımaktadır. (Xie, Miao, Kuo ve Lee, 2011, s.179).
Çevrimiçi tüketici yorumları, tatil destinasyonu seçimi için bilgi kaynağı olarak en
güvenilir elektronik ağızdan ağıza pazarlama formlarından biridir. Seyahat 2.0
uygulamasının en önemli bir özelliği müşteri tarafından oluşturulan içeriğin zenginliğidir.
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Bu uygulama ile sektörden turiste pazarlama yerine turistten turiste bilgi paylaşımı
gerçekleşmektedir. (Kantarcı, Develioğlu ve Özyurt, 2015, s.1007). Diğer müşterilerin
yorumları ve önerileri, rezervasyon sürecinde etkili olabilmektedir (Sparks ve Browning,
2011, s.1319). Bilgi kaynağı olarak elektronik ortamdaki yorumlar, tüketiciler tarafından
reklam ve diğer pazarlama araçlarındaki bilgilerden daha fazla ikna edici görünmektedir
(Göral, 2015, s.2). Bu yorumlar, işletmelerin sundukları bilgilerden daha güvenilir
bulunmaktadır (Kang ve Schuett, 2013, s.94).
2010 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada bireylerin %70’i konaklama işletmeleri ile ilgili
bilgi toplarken sosyal medyayı kullandıkları ve bu sitelerde yer alan bilgileri kullanan
bireylerin % 64’üde bu yolla işletme seçimini yaptıkları ortaya çıkmıştır (Eryılmaz ve
Zengin, 2014, s.151).
Seyahat yorumlarının yer aldığı başlıca platformlar TripAdvisor, Yahoo Travel, Igougo,
HolidayCheck ve Lonely Planet’tir (Browning, Fung So ve Sparks, 2013, s.24). Bu
platformlardan bir diğeri ise HolidayCheck’tir. İlk olarak 1999 yılında, otel tercihi
yapmaya çalışan turistlere katalog bilgisinin yanında söz konusu otellerde konaklamış
diğer turistlerin görüşlerinin de yer alacağı bir web sitesi kurma fikri ile ortaya çıkmıştır.
İlk kurulan bu HolidayCheck web sitesi 2 girişimci olan Markus Schott ve Sascha Vasic için
bir hobiden ibaretti. 2004 yılında ise İsviçre’de HolidayCheck firması kurulmuştur. Bu
tarihten itibaren hızlı bir gelişme kaydeden firmanın uluslararası web sitesi
HolidayCheck.com 2006 yılında hizmete girdi. 2007’de Fransızca, İspanyolca, İtalyanca,
Lehçe, Rusça ve Hollandaca dilleri için de hizmet vermeye başlayan versiyonlarıyla birlikte
HolidayCheck bugün 10 farklı dilde kullanılabilmektedir. Her ay 20 ila 30 milyon kişinin
ziyaret ettiği HolidayCheck sitelerinde 300 binden fazla konaklama işletmesi için yazılmış
10 milyona yakın yorumu okumak mümkündür (HolidayCheck, 2016).
METODOLOJİ
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’den Antalya ve İspanya’dan Barselona şehirlerinde
bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin, HolidayCheck.de web sitesindeki tüketici
değerlendirmelerine göre karşılaştırmalı bir analizini yapmaktır.
Bahar ve Kozak’ın (2005, s.147) yapmış oldukları araştırma sonucunda Türkiye’nin
Akdeniz bölgesindeki en yakın rakiplerinin; İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa ve Kıbrıs
olduğu saptanmıştır. Çünkü; ankete katılan yabancı turistler ile sektör temsilcilerinin,
rekabet gücünü etkilediği düşünülen değişkenler açısından Türkiye’yi en çok bu beş ülke
ile karşılaştırma eğiliminde oldukları görülmüştür.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin 2015 yılında Turizmin Gelecek 10
Yılında Türkiye-İspanya Rekabet Analizi raporunda elde edilen bulgulara bakıldığında
Türkiye’deki tesis yatırımları büyük ölçekli otellerde yoğunlaşırken, İspanya’da ise tesis
yatırımları ağırlıklı olarak 3 ve 4 yıldızlı yoğunlaşmaktadır. Türkiye’de yatak arzının %
48,2’sini 5 yıldızlı tesisler oluştururken, İspanya’da bu oran %5,5’tir. 4 yıldızlı tesislerdeki
yatak arzının toplam içerisindeki payı İspanya’da % 42, Türkiye’de % 30; 3 yıldızlı tesisler
için ise Türkiye % 15, İspanya içinse % 33 dolayında yatak arzına sahiptir. Bu rakamlar göz
önünde bulundurulduğunda, Türkiye İspanya’dan farklı olarak, tesis ve yatak arzında
büyük ölçekli bir yatırım stoğuna sahipken, İspanya’da orta ve küçük ölçekli tesisler
toplam içerisinde esas payı almaktadır (Aktob, 2015).
Tablo.1 İspanya ve Türkiye’deki Yatak Kapasiteleri ve Konaklama İşletmesi Yıldızına Göre
Dağılım %
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Yıldız
5 Yıldızlı Oteller
4 Yıldızlı Oteller
3 Yıldızlı Oteller
2 Yıldızlı Oteller
1 Yıldızlı Oteller

İspanya
Yatak Sayısı
5.5
42.2
33.4
9.7
9.2

Türkiye
Yatak Sayısı
48.2
30.3
15.6
5.4
0.6

İspanya
Tesis Sayısı
1.7
13,9
32.8
18.0
35.3

Türkiye
Tesis Sayısı
18.9
26.7
33.0
19.4
2.1

Kaynak: Aktob, 2015
Avrupa ülkelerinden yurtdışına yapılan gecelemelerde İspanya ve Türkiye ilk 5
destinasyon içerisinde yer almaktadır (Aktob, 2015). Almanya’nın uluslararası yayın
kuruluşu DW’nin (Deutsche Welle) Mart 2016’da yayınladığı rapora göre Almanların 2015
yılında yurtdışında en çok seyahat ettiği ülkeler içerisinde birinci sırayı İspanya alırken,
Türkiye üçüncü sırada yer almaktadır (DW, 2016).
Geleneksel araştırmalar ile karşılaştırıldığında; çevrimiçi (online) tüketici
değerlendirmelerinin araştırmada kullanılmasının, veriye kolay ulaşılabilmesi, verinin
toplanmasındaki basitlik, tüketiciler ile doğrudan iletişim esnasında yaşanan sorunların
bertaraf edilmiş olması, dışardan farklı bir müdahalenin olmaması gibi avantajlar söz
konusudur (Bayram, 2015, s.11). Araştırma, bu alanda yapılmış kısıtlı sayıda çalışma
olması, özellikle ulusal literatürde bu özellikte araştırmaların nadir olmasıyla birlikte
Antalya ve Barselona şehirlerini karşılaştırmak amacıyla yapılmış detaylı bir araştırma
olması bakımından önemlidir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden
yararlanılmıştır. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri
toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak
tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2004, s.35). Uygulanan yöntemde veri analizi
olarak, içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi; “toplanan verileri açıklayabilecek
kavramlara ve ilişkilere ulaşma” olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2004,
s.174).
Veri Toplama Tekniği
Araştırmada, veri toplama aracı olarak doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu
çalışmada
HolidayCheck.de
web
sitesinde
oluşturulan
çevrimiçi
tüketici
değerlendirmeleri kullanılarak veriler toplanmıştır. HolidayCheck.de web sitesinde bir
konaklama işletmesi için yapılan değerlendirme ve yazılan yorumların tamamına ulaşmak
mümkündür. Kullanıcıların konaklama işletmesiyle ilgili görüş ve değerlendirme
yapabileceği 2 seçenek çıkmaktadır. Bunlardan birincisi kısa değerlendirme, ikincisi ise
detaylı değerlendirmedir. Kısa değerlendirmede konaklama işletmesiyle ilgili 6 farklı
kategorinin puanlanması istenmektedir. Puanlama 1 ile 6 arasında yapılmakta olup 1 çok
kötü, 2 kötü, 3 kötüce, 4 uygun, 5 iyi ve 6 çok iyi anlamına gelmektedir. İlaveten web sitesi,
verilen tüm puanların ortalamalarını alarak konaklama işletmesinin özellikleri ve
sundukları hizmetlerle alakalı olarak genel puanlama sunmaktadır. Veriler 15-30 Haziran
2016 tarihleri arasında toplanmış ve SPSS 20.0 paket programına yüklenmiştir.
Araştırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları
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Araştırmanın kapsamını HolidayCheck.de web sitesinde yer alan, Antalya ve Barselona
şehirlerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri için yapılan tüketici
değerlendirmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın sınırlılıkları ise;

Antalya ve Barselona şehirlerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama
işletmeleri araştırmaya dâhil edilmiştir.

Bu işletmelerin genel özellikleri ve sundukları hizmetlere yönelik yapılmış olan
puanlamalar araştırmaya dâhil edilmiştir.

Ana Kütle ve Örneklem
Araştırmanın ana kütlesini HolidayCheck.de web sitesinde, hakkında yorum ve
derecelendirme bulunan, Türkiye’den Antalya ve İspanya’dan Barselona şehirlerinde
faaliyet gösteren toplam adet konaklama işletmesi için yapılan değerlendirmeler
oluşturmaktadır. Örneklem olarak ise bu şehirlerdeki 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri
seçilmiştir. 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin seçilmesinin nedeni bu işletmeler için
daha çok değerlendirme yapılmış olması ve bu sayede daha fazla veriye ulaşmanın
mümkün olmasıdır.
Araştırmanın Hipotezi
Araştırmanın amacına uygun olarak oluşturulan hipotez aşağıdaki gibidir:
H1:Konaklama işletmesinin bulunduğu şehir, işletmenin özellikleri ve sunduğu
hizmetlerin değerlendirilmesi üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır.
BULGULAR
Konaklama İşletmeleri İle İlgili Bulgular
Araştırmaya dâhil edilen konaklama işletmelerine ait özellikler aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Bulunduğu Şehir
Barselona
Antalya
Toplam
HolidayCheck.de’nin
Yıldız
4 yıldız
4.5 yıldız
5 yıldız
Toplam
Aldığı Ortalama Puan
1-1.99 arası
2-2.99 arası
3-3.99 arası
4-4.99 arası
5-5.99 arası
6 tam puan

Tablo.2 Konaklama İşletmelerinin Özellikleri
n
336
603
939
Verdiği
n
542
120
277
939
n
15
23
63
251
574
13

%
35.8
64.2
100.0
%
57.7
12.8
29.5
100.0
%
1.6
2.4
6.7
26.7
61.1
1.4

Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırmaya dahil edilen konaklama işletmelerinin %64.2’si
Antalya’da ve %35.8’i Barselona’da bulunmaktadır. Konaklama işletmelerine
HolidayCheck.de’nin verdiği yıldızlamaya bakıldığında %57.7’si 4 yıldız ve %29.5’i 5
yıldıza sahipken %12.8’inin 4.5 yıldız aldığı görülmektedir. İşletmelerin tüketicilerin
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yaptığı değerlendirmeler sonucunda aldıkları ortalama puanlara bakıldığında ise
%61.1’inin 5 ile 5.99 puan aldığı görülmektedir.
Hipoteze İlişkin Bulgular
Araştırma kapsamında oluşturulan 1 adet hipotezi test etmek için T Testi uygulanmıştır.
Konaklama İşletmelerinin Değerlendirilmesinde İşletmenin Bulunduğu Şehrin Etkisini Ortaya
Koymaya Yönelik T Testi Sonuçları
Araştırmada “H1: Konaklama işletmesinin bulunduğu şehir, işletmenin özellikleri ve
sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır.” şeklinde
belirtilen H1 hipotezinin doğruluğunu test etmek için uygulanan T Testi’ne ilişkin sonuçlar
Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo.3 Konaklama İşletmelerinin Değerlendirilmesinde İşletmenin Bulunduğu Şehrin Etkisini
Ortaya Koymaya Yönelik T Testi
Kriterler
Bulunduğu
N
Ortalama
Standart
T
p
Şehir
Sapma
Ortalama puan
Antalya
603
4.48
0.880
Barselona
336
4.43
0.792
0.956
0.339
Otelin genel
Antalya
603
4.47
0.928
durumu
Barselona
336
4.51
0.792
-0.577
0.564
Odaların
Antalya
602
4.54
0.792
durumu
Barselona
331
4.46
0.779
1.614
0.107
Personelin
Antalya
601
4.44
0.934
4.57
0.021
sunduğu hizmet
Barselona
329
0.725
-2.304
Lokasyon
Antalya
602
4.57
0.731
Barselona
328
4.50
0.778
1.483
0.138
4.47
Gastronomi
Antalya
601
0.941
0.025
Barselona
304
4.33
0.842
2.244
4.50
Spor ve eğlence
Antalya
598
0.842
0.000
hizmetleri
Barselona
262
3.85
0.981
9.825

Tablo 3’te görüldüğü üzere konaklama işletmesinin bulunduğu şehir, işletmenin
personelinin sunduğu hizmetin, yiyecek ve içecek hizmetlerinin ve spor ve eğlence
hizmetlerinin değerlendirilmesi üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmaktadır. Yapılan T
Testi sonucunda Barselona’daki konaklama işletmelerinde konaklayan turistlerin,
personelin sunduğu hizmetten daha memnun oldukları belirlenmiştir. Antalya’da faaliyet
gösteren konaklama işletmelerinde konaklayan turistlerin ise işletmenin sunduğu yiyecek
ve içecek hizmetleri ile spor ve eğlence hizmetlerinden daha memnun kaldıkları
görülmüştür.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu araştırmada HolidayCheck.de web sitesinde yer alan ve İspanya’dan Barselona ve
Türkiye’den Antalya şehirlerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin
özelliklerinin ve sundukları hizmetlerin; web sitesinde değerlendirme yapan turistlerin
verdikleri puanlara göre karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. Yapılan T Testi
sonucunda Barselona’daki konaklama işletmelerinde konaklayan turistlerin, personelin
sunduğu hizmetten daha memnun oldukları belirlenmiştir. Antalya’da faaliyet gösteren
konaklama işletmelerinde konaklayan turistlerin ise işletmenin sunduğu yiyecek ve içecek
hizmetleri ile spor ve eğlence hizmetlerinden daha memnun kaldıkları görülmüştür.
Barselona’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan personelin
yabancı dil, konukla iletişim ve servis konularında Antalya’daki 4 ve 5 yıldızlı konaklama
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işletmelerinde çalışan personele göre daha başarılı ve eğitimli olduğu düşünülmektedir.
Turistlerin konakladıkları konaklama işletmesinde kendi dilini konuşabilen personel ile
iletişime geçmesi, memnuniyet düzeyini arttıracaktır.
Bu noktada Türkiye’deki
işletmelerde çalışan personelin Almanca yabancı dil bilgisi konusunda kendisini
geliştirmesi önemlidir. İlaveten işletmelerde problem çözme, analitik düşünme ve pratik
çözümler üretme gibi konularda eğitimler düzenlenerek personelin bu konulardaki
eksiklerini gidermesi sağlanabilir.
Araştırmanın bir diğer sonucu turistlerin Antalya’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı
konaklama işletmelerinin sunduğu yiyecek ve içecek hizmetlerinden daha memnun
olduğudur. Bu işletmelerin çok büyük bir çoğunluğu her şey dâhil sisteminde hizmet
vermektedir ve özellikle 5 yıldızlı işletmelerde ultra her şey dâhil, exclusive her şey dâhil
gibi her şey dâhil sistemin farklı varyasyonları uygulanmaktadır. Her şey dâhil sisteminin
Avrupa, Asya ve Afrika’ya taşınmasında Alman ve İtalyan turizm işletmeleri
yaygınlaşmasında, Alman ve İtalyan turizm işletmeleri rol oynamıştır. Türkiye, her şey
dâhil sisteminin Dünya’da en yaygın uygulandığı ülkeler arasında ilk sıralardadır (Üner,
Sökmen ve Birkan, 2006, s.38). Yapılan bazı araştırmalar her şey dâhil sistemde çalışan
işletmelerin olduğu turistik bölgelerde alt yapı ve çevreyi geliştirici faaliyetlere gereksinim
duyulmadığını, turistlerin 24 saat sınırsız yiyecek ve içecek sunulan işletmelerden dışarı
çıkıp çevreyi gezip görmeye niyetlenmediklerini ortaya koymuştur (Menekşe, 2005, s.100).
Bu durum bir kısır döngüye neden olmakta her şey dâhil sistemi yaygınlaştıkça turistler
konakladıkları işletmeden dışarı çıkmamakta, turistler dışarı çıkmadıkları için alt yapı
çalışmaları yapılmamakta ve işletme çevresi gelişmemektedir. Ancak 24 saat yiyecek ve
içecek sunulan, yabancı içeceklerin bile ödenen konaklama fiyatına dâhil olduğu bu sistem
turistler için oldukça çekici gelmektedir. Öger Tur’un 90 bin Almanla yaptığı anket
çalışması sonucunda katılımcıların % 85'inin her şey dâhil sistemi'' nedeniyle Türkiye'yi
tercih ettikleri saptanıştır (Üngüren, Algür ve Doğan, 2009, s.101). Yapılan t testine göre
Antalya’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin sundukları yiyecek
ve içecek hizmetlerinin Barselona’daki işletmelere göre daha iyi durumda olduğu
söylenebilir.
Yapıla T testi sonucunda elde edilen bir diğer bulgu ise turistlerin Antalya’da faaliyet
gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin sunduğu spor ve eğlence hizmetlerinden
daha memnun olduğudur. Turistlerin konaklama işletmesinde geçirdikleri süre içinde
onları eğlendiren, farklı kültürlerle etkileşime girmelerini sağlayan rekreatif faaliyetleri
organize eden bir animasyon departmanı ve bu departmanın birden fazla yabancı dil bilen,
farklı spor dalları konusunda ve çocuk gelişimi alanında eğitim almış çalışanları
bulunmaktadır. Animasyon ekipleri, açık veya kapalı alanları kullanarak otel müşterilerini
eğlendirmek için organizasyonlar düzenlemektedirler. Bu organizasyonlarda sportif
animasyonlar, sosyal ve kültürel animasyonlar, dinlendirici ve eğlendirici animasyonlar
yer almaktadır (Türkay, Korkutata, Şengül ve Solmaz, 2015, s.83). Konaklama işletmeleri,
ürün çeşitlendirmesi kapsamında animasyon hizmetlerine gün geçtikçe daha fazla oranda
yer vermekte ve bu aktiviteleri sergilemek için özel yerler tahsis etmektedirler. Dört veya
beş yıldızlı konaklama işletmelerinde konaklayan turistler, sunulan hizmetler ne kadar
kaliteli olursa olsun, belli bir müddet sonra can sıkıntısına düşebilmektedirler. Bu gibi
durumlarda animasyon hizmetleri, konaklama işletmelerinde sunulan turizm ürününün
halkalarının cazibe ve faydalılığını artırdığı için (Hazar, 2009, s.55) işletmeler bu alanlara
odaklanmaktadırlar. Bu konuda Antalya’daki konaklama işletmelerinin, Barselona’daki
işletmelere göre daha başarılı olduğu ifade edilebilir.
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Bu çalışmada, HolidayCheck.de web sitesindeki değerlendirmelere dayanarak Barselona
ve Antalya’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin özelliklerinin ve
sundukları hizmetlerin karşılaştırması yapılmıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda
örneklem sayısı ve analize tabi tutulan şehirler ve ülkeler genişletilerek daha kapsamlı
değerlendirmeler yapılabilecek ve elde edilecek sonuçlara göre işletmelere yönelik öneriler
sunulabilecektir.
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ÖZET
Turizm sektöründe talep tahminleri, alt ve üst yapı yatırımlarının planlanması; turizm
bölgelerinin taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, bu sayede ekonomik, toplumsal ve
çevresel yönlerden turizmin olumsuz etkilerinin giderilmesinde büyük önem
taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin önde gelen turizm çekim merkezlerinden biri
olan Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerine yönelik
turizm talebinin muhtelif Üstel Düzleştirme ve Box-Jenkins yöntemleri ile modellenmesi,
tahmini ve tahmin performanslarının karşılaştırılarak en yüksek doğruluğu sağlayan
model yardımı ile 2016 yılı için Nevşehir ili konaklama işletmelerine yönelik aylık turizm
talebi tahminlerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, turizm talebinin ölçüsü olarak
konaklama istatistikleri kullanılmış, 2010-2015 yıllarında Nevşehir ili sınırları içerisinde
faaliyet göstermekte olan, Belediye ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli konaklama
işletmelerine giriş yapan aylık yerli ve yabancı turist sayılarından yararlanılmıştır.
Çalışmada kullanılan istatistikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve
Değerlendirme Daire Başkanlığı, İstatistik Şube Müdürlüğü’nden yazılı talep ile temin
edilmiştir. Uygulanan yöntemlerden elde edilen tahmin sonuçlarının değerlendirilmesi
neticesinde en yüksek tahmin doğruluğunu sağlayan model kullanılarak, 2016 yılı için
Nevşehir ili konaklama işletmelerine yönelik aylık turizm talebi tahminleri üretilmiştir.
Çalışmada kullanılan yöntem ve modellerin tahmin başarıları, “Ortalama Mutlak Yüzde
Hata (MAPE)” istatistiği yardımıyla değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Turizm Talebi, Nevşehir, Konaklama İşletmeleri, Talep Tahminleri.
GİRİŞ
2050 yılında dünyanın en büyük sektörlerinden birisi olacağı belirtilen turizm, gelişmekte
olan ve gelişmiş tüm ülkelerin önem verdiği sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm
sektörünün diğer endüstri ve sektörlerdeki ekonomik faaliyetlerle doğrudan ve dolaylı
ilişkisinin olması, sektördeki gelişmenin önemini daha da artırmaktadır. Akdeniz Turistik
Otelciler Birliği (AKTOB) tarafından hazırlanan “Turizm Sektörünün Yapısı, Büyüklüğü
ve Ekonomiye Katkısı” başlıklı raporunda, Türkiye’de turizm sektörünün; inşaat, gıda ve
tarım sektörlerinin aralarında bulunduğu 54 ana ve alt sektörün istihdam ve gelir
kaynaklarının önemli bölümünü oluşturduğu vurgulanmıştır (Akova vd., 2015: 1). Dünya
Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından hazırlanan “Seyahat ve Turizmin
Ekonomik Etkileri: Türkiye 2016” isimli çalışmada ise; 2015 yılında Türkiye’de turizm
sektörünün, 251,1 milyar dolar katkı ile gayri safi yurtiçi hâsılanın % 12,9’unu; doğrudan
ve dolaylı olarak yarattığı 2.193.000 istihdam ile toplam istihdamın % 8,3’ünü sağladığı
belirtilmiştir. Aynı raporda, 2026 yılında turizm sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak
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istihdam sağlayacağı kişi sayısının % 2,4 oranındaki artışla 2.787.000 kişiye; oluşturacağı
toplam ekonomik etkisinin ise % 3,7 oranındaki artışla, 363,2 milyar dolara ulaşacağı
öngörülmektedir (World Travel & Tourism Council, 2016: 1). Şüphesiz, turizmin yukarıda
sayılan avantajlarından faydalanabilmek için gerek kamu, gerekse özel sektörde doğru ve
güvenilir talep tahminlerinin önemi büyüktür. Turistik bölgeler için ve ülke genelinde
turizm yatırımlarının ve faaliyetlerin planlanması büyük önem taşımaktadır. Talep
tahminleri bir taraftan bu talebe uyumlu alt ve üst yapı yatırımlarının yönlendirilmesi,
diğer taraftan da turistik bölgelerin taşıma kapasitelerinin belirlenmesi, bu sayede de
toplumsal ve çevresel açıdan turizmin olumsuz etkilerinin giderilmesi açısından önem arz
etmektedir (İçöz, 1993: 99). Talebin istikrarsızlığı ve dönemsellik özelliği, turizm
sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel sektör işletmelerinin arz ile talep arasında ideal
bir denge kurmasını zorlaştırmaktadır (Kozak ve Bahar, 2013: 115). Ekonominin diğer
birçok sektöründe malların stoklanarak depolanması veya bekletilmesi ile bu denge
kurulabilir. Boş kurvaziyer, uçak, otobüs koltuklarının, satılamayan otel odalarının, paket
turlar ve diğer turizm aktivitelerinin, daha sonra satılmak üzere bekletilmesi, turistik
ürünlerin dayanıksızlık özelliğinden dolayı mümkün değildir. Turizm talebi, turizm
sektöründe faaliyet gösteren bütün işletme ve kurumların kârlılığını belirleyen temel
unsurlardan biri olması nedeniyle, gelecekteki talebin tahminlenmesi, planlama
çalışmalarının en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Güvenilir ve doğru talep tahminleri
başta konaklama, ulaştırma ve seyahat işletmeleri olmak üzere turizm sektörü ile ilgili
bütün faaliyetlerin etkili bir şekilde planlanabilmesi için gereklidir (Song ve Witt, 2000: 9).
Turizm sektörü bir bölgede geliştikçe, planlamanın önemi de ortaya çıkmaktadır. Planlama
çalışmalarının yapılmadığı ya da yapıldığı halde etkin bir şekilde uygulanmadığı
bölgelerde gözlenen temel sorunlar arasında tesis yetersizliği ya da fazlalığı, bölgesel
yüksek enflasyon, çevre kirliliği ile uyuşturucu ve saldırganlık gibi toplumsal olaylardaki
artışlar gelmektedir. Planlama, sadece bölgesel turizm planlamasını değil, aynı zamanda
turizmin gelecek dönemlerde ortaya çıkaracağı ekonomik, çevresel ve toplumsal
etkilerinin de göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin önceden alınmasını gerekli
kılmaktadır (İçöz, 2005: 216-217). Konaklama işletmeleri de zaman içinde değişen bir
taleple karşı karşıyadır. Talep mevsimlik, aylık, haftalık ve günlük olarak değişim
gösterebilmektedir. Ayrıca konaklama işletmelerine yönelik talep, ekonomik, sosyal ve
siyasi etkenlere bağlı olarak da değişkenlik göstermektedir (Emeksiz 2002: 20). Yöneticiler,
örgütsel amaçlara ulaşmak için işgücü, sermaye, malzeme, enerji gibi kaynakları
kullanırlar. Bir otel yöneticisinin en önemli görevlerinden birisi de işletme amaçlarına
ulaşmak için bu kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini planlamaktır. İyi bir planlama
yapabilmek için gelecekteki koşulların ne zaman, hangi yönde, nasıl ve ne kadar
değişeceğini tahmin etmek ve bu değişikliklere uygun faaliyetleri tasarlamak zorunluluğu
vardır (İçöz vd., 2002: 59).
Yapılan literatür incelemesi neticesinde, Türkiye’de turizm talebinin analizi ve tahminine
yönelik muhtelif çalışmaların olduğu görülmüştür. Ancak, söz konusu çalışmaların büyük
bir bölümünün belirli bir bölge veya turizm merkezine değil, ülke genelinde yani
Türkiye’ye yönelik olarak yapıldığı dikkat çekmektedir (Çuhadar ve Kayacan, 2005; Selim
ve Demir, 2009; Soysal ve Ömürgönülşen, 2010; Görmüş ve Göçer, 2010; Çuhadar, 2013;
Aksakal ve Çilan, 2015). Türkiye’de belirli bir bölge veya turizm merkezine yönelik turizm
talebinin modellenmesi ve tahminine ilişkin çalışmaların sınırlı olduğu söylenebilir
(Güngör ve Çuhadar, 2005; Çuhadar, 2008; Çuhadar vd., 2009; Karahan, 2015; Çuhadar,
2015). Nevşehir ili ve sınırları içerisindeki turistik merkezlere yönelik turizm talebinin
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modellenmesi ve tahmini ile ilgili bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu çalışmada Nevşehir
ili turizm talebinin analizi; Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan, Kültür
ve Turizm Bakanlığı işletme ve belediye belgeli konaklama işletmelerine yönelik turizm
talebinin, muhtelif Üstel Düzleştirme ve Box-Jenkins yöntemleri ile modellenmesi ve en
yüksek doğruluğu sağlayan model yardımıyla 2016 yılı için Nevşehir ilindeki konaklama
işletmelerine yönelik aylık turizm talebi tahminlerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Üretilen
tahminler ile yerel kamu yönetimleri tarafından hazırlanan turistik gelişme planlarına
katkı sağlamak ve ilgili işletme yöneticilerinin aylık planlamalarında karar almalarını
kolaylaştırmak, çalışmanın amaçları arasında yer almaktadır.
NEVŞEHİR İLİ TURİZMİ
Nevşehir ili, Orta Anadolu'da, Erciyes, Melendiz ve Hasan dağları gibi eski yanardağların
kül ve lavlarının birikmesiyle oluşmuş çok geniş bir plato üzerinde yer almaktadır. Bu
platoyu, ülkenin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak, doğu-batı doğrultusunda bölmüştür.
İl merkezi, Kızılırmak platosu adıyla anılan bu geniş ve yüksek düzlüklerin batı
yamaçlarında kurulmuştur. Nevşehir, tarih ve doğanın iç içe geçerek, bütünsel bir güzellik
sergilediği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimi ile
Türkiye’nin ve dünyanın eşsiz turizm çekim merkezlerinden birisi konumundadır.
Günümüzde Nevşehir, birbirinden güzel kaya kiliseleri, doğal güzellikleri, vadileri ve
yeraltı şehirleriyle bir açık hava müzesi durumundadır. Dünyaca ünlü Türk düşünürü
Hacı Bektaş-ı Veli ile Osmanlı döneminin ünlü sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa’nın
bu bölgede yaşamış olmaları da kültür ve turizm hareketlerinin olumlu yönde gelişmesine
büyük katkı sağlamıştır (Coğrafya Dünyası, 2016).
Nevşehir ili, içerisinde Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinin de bulunduğu
Kapadokya bölgesinde yer almaktadır. Roma İmparatoru Augustus zamanında Antik
Dönem yazarlarından Strabon, 17 kitaplık “Geographika” adlı kitabında (Anadolu XII,
XIII, XIV) Kapadokya Bölgesi'nin sınırlarını, güneyde Toros Dağları, batıda Aksaray,
doğuda Malatya ve kuzeyde Doğu Karadeniz kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölge
olarak belirtmiştir. Daha dar bir alan olan kayalık Kapadokya Bölgesi ise, Uçhisar, Ürgüp,
Avanos, Göreme, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara ve çevresinden oluşmaktadır. Kapadokya
bölgesi, doğa ve tarihin dünyada en güzel bütünleştiği yerdir. Volkanik orijinli jeolojik bir
yapıya sahip olan Kapadokya, yağmur ve rüzgâr erozyonunun meydana getirdiği ve
peribacası olarak tanımlanan ilginç doğal oluşumların sıkça ve tipik örneklerinin yoğun
olarak yer aldığı bir bölgede yer almaktadır. Vadi yamaçlarından akan yağmur sularının
ve daha sonra rüzgârların aşındırması sonucu oluşan yarıklar arasında yükselen
Peribacaları, bu bölgeye özgü, ilgi çekici bir peyzaj görüntüsü oluşturmuştur. Peribacaları
en yoğun biçimde Ürgüp-Uçhisar-Avanos üçgeni arasında kalan vadilerde ve ÜrgüpŞahinefendi arasındaki bölgede görülmektedir. Peribacalarının dışında, vadi yamaçlarında
yağmur sularının oluşturduğu ilginç kıvrımlar bölgeye ayrı bir özellikler katmaktadır
(Nevşehir Turizminin Çeşitlendirilmesine Yönelik Eko Turizm Eylem Planı 2013-2023,
2013: 18). Coğrafik olaylar Peribacalarını oluştururken, tarihi süreçte, insanlar da, bu
peribacalarının içlerine ev ve kiliseler oymuş, bunları fresklerle süsleyerek, binlerce yıllık
medeniyetlerin izlerini günümüze taşımıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel
Müdürlüğü, 2016).
Nevşehir İl Kültür ve Turizm müdürlüğü verilerine göre, Nevşehir ili sınırları içerisinde
2016 yılı itibariyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli 62, belediye belgeli 223
olmak üzere toplam 285 konaklama işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerden 13 tanesi

345

Merkezde, 44 tanesi Avanos ilçesinde, 66 tanesi Göreme’de, 18 tanesi Kozaklı ilçesinde, 26
tanesi Uçhisar’da, 69 tanesi Ürgüp ilçesinde, 18 tanesi Kozaklı ilçesinde, 25 tanesi
Ortahisar’da, 18 tanesi Mustafapaşa’da, 8 tanesi Hacıbektaş’da, 2 tanesi Derinkuyu
ilçesinde, 1 tanesi Gülşehir ilçesinde ve 1 tanesi de Kaymaklı’da bulunmaktadır.
VERİ VE YÖNTEM
Çalışmada Ocak 2010 - Aralık 2015 döneminde, Nevşehir ili sınırları içerisindeki Kültür ve
Turizm Bakanlığı’ndan işletme ve belediye belgeli konaklama işletmelerine giriş yapan
aylık yerli ve yabancı turist sayıları verilerden yararlanılmıştır. Veriler, Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nden yazılı talep ile temin edilmiştir. Çalışmada aylık verilerin tercih
edilmesinin nedeni, mevsim, trend ve konjonktür gibi seriyi etkileyen bileşenlerin ele
alınarak daha detaylı incelemeler yapılabilmesidir. Çalışmada öncelikle, verilerin yapısına
uygun yöntemlerinin belirlenebilmesi amacıyla verilerin zaman serisi özellikleri analiz
edilerek seriyi etkileyen temel bileşenler incelenmiştir. Verilerin bileşenlerinin
incelenmesinden sonra, muhtelif Üstel Düzleştirme ve Box-Jenkins yöntemlerinden,
verilerin yapısına uygun modeller ile aylık turist sayısı tahminleri yapılmıştır. Modellerin
ürettikleri tahmin değerleri, gerçekleşmiş olan turist sayıları ile karşılaştırılarak hangi
modelin daha yüksek tahmin doğruluğuna sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan
değerlendirmeler neticesinde en yüksek tahmin doğruluğuna sahip model kullanılarak,
2016 yılı için Nevşehir ili konaklama işletmelerine yönelik aylık turizm talebi tahminleri
üretilmiştir. En uygun modelin belirlenmesi sürecinde, üstel düzleştirme modelleri için
hata kareleri ortalamasını minimum yapan düzleştirme sabitleri, Box-Jenkins modelleri
için, Otokorelasyon (ACF) ve Kısmi Otokorelasyon fonksiyonları (PACF) Akaike’s
Information Criterion (AIC) ile Shwarz’s Bayesian Criterion (BIC) dikkate alınmıştır.
Analizler, IBM-SPSS 20 istatistik paket programı yardımıyla gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada kullanılan tüm modellerin tahmin doğrulukları “Ortalama Mutlak Yüzde
Hata” (MAPE) istatistiği yardımıyla değerlendirilmiştir. MAPE istatistiğinin, tahmin
hatalarını yüzde olarak ifade etmesi nedeni ile farklı birim değerlere sahip modellerin
karşılaştırılmasında ortaya çıkabilecek dezavantajları ortadan kaldırması ve tek başına da
bir anlamının olması, diğer değerlendirme istatistiklerine göre üstünlüğü olarak kabul
edilmektedir (Akgül, 2003: 138). MAPE istatistiğinin matematiksel ifadesi aşağıdaki
gibidir.
n

MAPE 

et

y
t 1

n

t

100(%)

Bu formülde;

et  yt  yˆ t
yt 

t döneminde gerçekleşen değer,

ŷ t 

t dönemi için hesaplanan tahmin değeri,

n = tahmin yapılan dönem sayısı,

et  t dönemindeki tahmin hatasını ifade etmektedir.
Verilerin Zaman Serisi Bileşenlerinin Analizi
2010-2015 yılları arasında Nevşehir ili sınırları içerisindeki işletme ve belediye belgeli
konaklama işletmelerine giriş yapan yerli ve yabancı turist sayılarına ait zaman grafiği

346

Şekil 1.’de verilmiştir. Şekil 1. İncelendiğinde, Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet
gösteren işletme ve belediye belgeli konaklama işletmelerine gelen turist sayılarının 2010
yılından itibaren düşüşe geçtiği, 2014 yılında artmaya başladığı, ancak 2015 yılında tekrar
düşüşe geçtiği görülmektedir.
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Şekil 1. Nevşehir İli İşletme ve Belediye Belgeli Konaklama İşletmelerine Giriş Yapan Aylık Yerli
ve Yabancı Turistler Serisi Zaman Grafiği (2010-2015)

Seriye ait zaman grafiğinde, verilerin, azalan yönlü bir trend, mevsimsel bileşen ve bazı
yıllarda düzensiz dalgalanmaların etkisinde olduğu gözlenmektedir. Mevsimsel
hareketler, birbirini izleyen yılların Mayıs ve Eylül aylarında en yüksek, Aralık ve Ocak
aylarında ise en düşük değerlere ulaşması seklinde meydana gelmektedir.
Verilere uygulanan trend analizi neticesinde, serinin çok düşük de olsa, azalan yönlü
polinom trend yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Trend denkleminin geçerliliğini test
etmek için yapılan F testi ve denklem katsayılarının t testleri, 0.05 önem seviyesinde
anlamlı bulunmuştur. Verilerdeki mevsimsel faktörleri tespit etmek için hareketli
ortalamaya oran yöntemi kullanılarak mevsimsel ayrıştırma işlemi uygulanmıştır.
Mevsimsel ayrıştırma işlemi “IBM SPSS 20” istatistik paket programı yardımıyla yapılmış,
hareketli ortalama ağırlıkları “Periyot+1 (Enpoints Weighted by 0.5)” aralığı ile
hesaplanmıştır. Analiz neticesinde elde edilen mevsim faktör değerleri, serinin 12 ayda bir
tekrar eden periyodik mevsimsel dalgalanmaların etkisinde olduğunu göstermiştir. Analiz
neticesinde elde edilen mevsim faktör değerleri, Tablo 1.’de verilmiştir. Tablo 1.
incelendiğinde, mevsimsel etkilerin Mayıs ve Ağustos aylarında yoğunlaştığı
görülmektedir.
Aylar
Ocak

Tablo 1. Verilere Ait Mevsim Faktör Değerleri
Mevsim faktör değerleri (%)
Aylar
Mevsim faktör değerleri (%)
0,642

Temmuz

0,939

Şubat

0,81

Ağustos

1,049

Mart

0,918

Eylül

1,322

Nisan

1,277

Ekim

1,101

Mayıs

1,351

Kasım

0,956
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Haziran

0,994

Aralık

0,64

Üstel Düzleştirme Yöntemlerinin Uygulanması
Çalışmada kullanılan serinin azalan trend, mevsimsel bileşen ve düzensiz dalgalanmaların
etkisinde olması nedeniyle farklı formlardaki (çarpımsal-toplamsal-doğrusal-üstelsönümlü trend) mevsimsel üstel düzleştirme modelleri uygulanmıştır. Modelin
oluşturulmasında, mevsimsel ayrıştırma yöntemi ile elde edilen faktör değerleri
kullanılmıştır. Düzleştirme sabitlerinin, tahmin hatasını minimum yapacak şekilde
belirlenebilmesi için α , β ve, γ değerlerine 0 ile 1 arasında değişen değerler verilmiş ve
en küçük hata kareleri toplamının elde edildiği,
α = 0,40000

β = 0,00000
γ = 0,000000
değerleri modelin düzleştirme katsayıları olarak belirlenmiştir. Modelin başlangıç
değerleri ise aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

L0  159631,86667 (Seviye başlangıç değeri)

b0  -594,51944 (Trend başlangıç değeri)
Box-Jenkins Yönteminin Uygulanması
Box-Jenkins yönteminin uygulanmasında ise öncelikle Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)
testleri ile durağanlık analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda serinin
ortalamada ve varyansta durağan olduğu tespit edilmiş olup, mevsimsel ve mevsimsel
olmayan fark ve logaritmik dönüşüme gerke olmadığı görülmüştür. Seriye ait oto
korelasyon (ACF) ve kısmi oto korelasyon (PACF) fonksiyonları incelenerek mevsimsel ve
mevsimsel olmayan otoregresyon (AR) ve hareketli ortalama (MA) süreçlerinin dereceleri
belirlenmiştir. Belirlenen modellerin parametre tahminlerinin istatistiksel olarak anlamlı
olup olmadıkları değerlendirilmiştir.
Yöntemlerin uygulaması, “IBM SPSS 20” istatistik paket programı yardımı ile
geçekleştirilmiştir. Box-Jenkins modellerinin otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon
fonksiyonları ile ADF testleri ise “E-Views 7” ekonometri paket programı yardımıyla
gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, modelin mevsimsel ve
mevsimsel olmayan otoregresyon (AR) ve hareketli ortalama (MA) süreçlerinin dereceleri
aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Otoregresyon (AR) derecesi
Mevsimsel Otoregresyon (SAR) derecesi
Hareketli Ortalama (MA) derecesi
Mevsimsel Hareketli Ortalama (SMA) derecesi

p=0
P=1
q=2
Q=0

Bu sonuçlar, verilere uygun Box-Jenkins modelinin, “Çarpımsal-Mevsimsel
ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 olduğunu göstermiştir. Elde edilen modele ait nihai parametre
tahminleri Tablo.2’de verilmiştir. Belirlenen modelin sabiti dahil, parametre tahminlerine
ait t değerlerinin tümünün 0,05 anlamlılık düzeyinde; ayrıca mevsimsel otoregresyon
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t  1,25 olması nedeniyle1 istatistiksel olarak önemli oldukları

(SAR) parametre tahminin
görülmektedir.
Parametre
MA(1)

Tablo 2. ARIMA (0,0,2)(1,0,0,)12 Modeli Parametre Tahminleri
Tahmin
Standart
t- istatistiği
Anlamlılık
-,740
,111
-6,685
0,000
Hata

MA(2)

-,360

,112

-3,232

0,002

SAR(1)

,601

,094

6,373

0,000

Constant

126824,504

1085,947

11,440

0,000

Gözlem Sayısı

72

Shwarz’s Bayesian Criterion (BIC)

20,426

Akaike’ Information Criterion (AIC)

21,138

Belirlenen modelin parametre tahminlerinin ardından, modele ait kalıntıların
(“artıklar”olarak da adlandırılmaktadır) rassal (beyaz gürültü) ve aralarında
otokorelasyon

olup

olmadığını

sınamak

için

Ljung-Box

*

(Q )

istatistiğinden

yararlanılmıştır. Mevsimsel modeller için;

Q*  n( n  2 )

rk2
~ χ 2( k  p  q  P  Q )
nk

eşitliği ile hesaplanan

Q* istatistiği “ H 0 : r1  r2  ...rk  0 ” hipotezi altında (k-p-q-P-

Q) serbestlik derecesinde

χ 2 dağılımına sahiptir. Modele ait artıklar serisinin 12, 24 ve 36.

gecikmeleri için hesaplanan Q* istatistikleri, artıklar serisinin rassal olduğunu ve modelin
doğru bir şekilde tanımlandığını ortaya koymuştur.
BULGULAR
Belirlenen ARIMA (0,0,2)(1,0,0,)12 modeli ve beş farklı üstel düzleştirme modelinin üretmiş
oldukları tahmin değerleri ile gerçekleşmiş değerler üzerinde yapılan Ortalama Mutlak
Yüzde Hata (MAPE) istatistiği sonuçları Tablo 3.’de verilmiştir.
Tablo 3. Uygulanan Modellerinin Tahmin Doğrulukları
UYGULANAN MODEL

MAPE

Çarpımsal-Mevsimsel (Basit Mevsimsel) Model

10,67

Çarpımsal-Mevsimsel (Holt-Winters) Modeli

9,51

Çarpımsal-Mevsimsel / Azalan Trend Modeli

11,34

Çarpımsal-Mevsimsel / Üstel Trend Modeli

12,70

Toplamsal-Mevsimsel / Azalan Trend Modeli

10,83

ARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 Modeli

11,06

Modellere ait tahmin doğruluğu sonuçları incelendiğinde, elde edilen modeller içerisinde
en yüksek tahmin doğruluğuna sahip modelin Holt-Winter’s Çarpımsal-Mevsimsel üstel
düzleştirme modeli (MAPE= 9,51) olduğu, bununla birlikte uygulanan diğer beş modelin
Mevsimsel gecikmelerin anlamlılığının test edilmesinde kullanılan t-test istatistiği için kritik değer 1,25 olarak
alınmaktadır.
1
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de Nevşehir ili konaklama işletmelerine gelen turist sayılarını gerçek değerlere yakın bir
şekilde tahmin ettikleri söylenebilir. . Literatürde, MAPE değeri %10’un altında olan
modeller “çok iyi”, % 10 ile % 20 arasında olan modeller “iyi”, % 20 ile % 50 arasında olan
modeller “kabul edilebilir” ve % 50’nin üzerinde olan modeller ise “yanlış ve hatalı” olarak
sınıflandırılmaktadır (Lewis 2002: 509; Hu vd., 2004: 88). MAPE istatistiğinin % 10’un
altında bir değer alması, elde edilen modelin gerçek değerlere yakın tahmin değerleri
ürettiğini ve tahmin edilen değerler ile gerçekleşmiş değerler arasındaki sapmaların küçük
olduğunu ifade etmektedir. Bu sonuçlar, modelin ileriye yönelik olarak üretilecek
tahminlerde kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Holt-Winters yönteminin en önemli
avantajı, trend ve mevsimsel etkiler içeren serilerde başarıyla uygulanabilmesidir.
Yöntemin uygulanması neticesinde elde edilen tahmin serisi ile orijinal serinin birlikte
zaman grafiği Şekil 2.’de verilmiştir. Bu grafikten, tahmin serisinin orijinal seri ile uyum
içinde olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Nevşehir İline Konaklama İşletmelerine Gelen Turistler Serisi ile Tahmin
Serisinin Birlikte Zaman Grafiği

Yapılan analiz ve değerlendirmeler neticesinde, uygulanan yöntemler içerisinde en yüksek
tahmin doğruluğunu sağlayan Holt-Winters’ın çarpımsal mevsimsel üstel düzleştirme
modeli kullanılarak 2016 yılı için Nevşehir ilindeki işletme ve belediye belgeli konaklama
işletmelerine yönelik aylık turizm talebi tahminleri üretilmiş, elde edilen tahmin değerleri
Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. 2016 Yılı İçin Nevşehir İli Konaklama İşletmelerine Yönelik Aylık Turizm Talebi
Tahminleri
Tahmin Dönemi
Turist Sayısı
Tahmin Dönemi
Turist Sayısı
Ocak

70040

Temmuz

114860

Şubat

86752

Ağustos

128274

Mart

117300

Eylül

152366

Nisan

154041

Ekim

130436

Mayıs

162146

Kasım

110720

Haziran

120103

Aralık

76450
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde turizm sektörü, ödemeler dengesine olan katkısı, gelir yaratıcı etkisi,
sağladığı döviz girdisi ve istihdam yaratıcı özelliği ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülke
ekonomilerinin önemli sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ekonomik öneminin
ön plana çıkması ile birlikte turizm, 21. yüzyılda küresel ekonomide iletişim ve bilgi
teknolojileri ile birlikte en hızlı büyüyen sektörlerden birisi konumuna gelmiştir.
Bölgelerarası ekonomik dengesizliğin giderilmesi yönüyle turizm sektörü, tarım ve sanayi
sektörlerinde yeterli kaynak ve gelişme imkânlarına sahip olmayan, bununla birlikte tarihi,
kültürel ve doğal turizm değerlerine sahip bölgelerin, planlı turizm gelişimi sonucunda
kalkınmaları ve gelişmeleri açısından önemli bir sektör konumuna gelmiştir. Ancak,
turizmin sayılan katkılarından faydalanabilmek için gerek kamu, gerekse özel sektörde
geleceğe yönelik kararların alınmasında isabetli talep tahminlerinin önemi büyüktür.
Turizm talebi tahminleri, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yerel
yönetimlerin ve hükümetlerin ileriye yönelik olarak yapacakları turistik planlamalarında
gereksinim duydukları faktörlerin başında gelmektedir. Üretim planlaması,
fiyatlandırma, tutundurma ve stratejik pazarlama programlarının, işgücü ve diğer
kaynakların isabetli bir şekilde yönlendirilebilmesi için geleceğe dönük güvenilir talep
tahminlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Nevşehir ili, tescil edilmiş tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile zengin bir turizm
potansiyeline sahiptir. Kendine özgü doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile deniz-güneşkum üçlüsüne dayalı kitle turizminden ziyade, alternatif turizme yönelik turizm
pazarlarına hitap etmektedir. Bu çalışmada Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet
göstermekte olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme ve belediye belgeli konaklama
işletmelerine yönelik turizm talebinin, muhtelif Üstel Düzleştirme ve Box-Jenkins
yöntemleri ile modellenmesi ve tahmin performansları karşılaştırılarak en yüksek
doğruluğu sağlayan model yardımıyla 2016 yılı için Nevşehir ilindeki konaklama
işletmelerine yönelik aylık turist sayısı tahminlerinin üretilmesi amaçlanmıştır. Üretilen
tahminler ile Nevşehir ili sınırları içerisindeki kamu yönetimleri tarafından hazırlanacak
turizm planlarına ve ilgili işletme yöneticilerinin ileriye yönelik olarak alacakları kararlara
katkı sağlamak, çalışmanın diğer amaçları arasında yer almıştır. Hazırlanan bu çalışmanın,
gerek doğal güzellikleri gerekse tarihi ve kültür mirasıyla çok zengin turizm değerlerine
sahip olan Nevşehir iline yönelik turizm talebini modelleyen ve tahmini gerçekleştiren
sınırlı sayıdaki çalışmadan bir tanesi olduğu söylenebilir. İleriye yönelik yapılacak
çalışmalar için, Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren konaklama
işletmelerindeki doluluk oranları; turistlerin konaklama işletmelerindeki geceleme sayıları
ve ortalama kalış sürelerine ilişkin analiz, modelleme ve tahmin çalışmaları önerilebilir.
Önerilen çalışmalar, turizm sektöründeki uygulamacılar ile karar verme konumunda olan
yöneticilerin geleceğe yönelik planlama çalışmalarında yol gösterici olacaktır. Bu alanda
yapılacak modelleme ve talep tahmin çalışmalarının, Nevşehir gibi zengin turizm
değerlerine sahip turizm çekim merkezlerindeki faaliyetlerin, planlı bir şekilde ve kaynak
israfına yol açmadan yürütülmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Çevreye duyarlı uygulamaları ile yeşil yıldız belgesi alan işletme sayısı her geçen gün hızla
artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeşil yıldıza sahip konaklama işletmelerinin çevreye
duyarlı uygulamalarının incelenmesidir. Bu kapsamda çevreye duyarlı, yeşil yıldız belgeli
tesislerin web siteleri Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu işletmeler ile ilgili kriterleri temel
alınarak içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda 7 temel kod ve 12 alt kod
oluşturulmuştur. Bu kodlar konaklama işletmelerinin genel yönetim kategorisi altında
çevre politikası, ödül ve sertifikalar ile etkinlikler, eğitim kategorisi altında personel
eğitimi ve misafir eğitimi, çevre uyumu kategorisi altında ekolojik çevre ve ekolojik mimari,
enerji ve su kategorisi altında enerji tasarrufu, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynağı
kullanımı, atıklar ve kimyasallar kategorisi altında atıkların değerlendirilmesi ve
kimyasalların kullanılmaması, yiyecek-içecek ve çevre ile ilgili diğer konularda yaptığı
uygulamalardan elde edilmiştir. Sonuç olarak konaklama işletmelerinin büyük
çoğunluğunun web sitelerinde yeşil yıldız belgesi ve çevre yönetimi ile ilgili uygulamaları
hakkında bilgi vermediği ortaya çıkmıştır. Öte yandan çevreye duyarlı konaklama
işletmelerinin web sitelerinde en fazla yer verilen çevre unsuru ödül ve sertifikalar iken,
en fazla üzerinde durulan konular da çevre politikası, atıkların değerlendirilmesi, personel
ve misafir eğitimi ile enerji tasarrufudur. Çevre ile ilgili duyarlılığın artması
doğrultusunda yeşil yıldız belgesine sahip olan konaklama işletmelerinin yaptığı çevre
uygulamalarını bir pazarlama aracı olarak web sitelerinde daha fazla duyurmaları
önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevre yönetim sistemleri, yeşil yıldız, web siteleri, konaklama
işletmeleri
GİRİŞ
Son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde turistler fiyat, hizmet, temizlik, ürün kalitesi
ve rahatlık gibi konularda fikir sahibi olmakla birlikte tatil deneyimini planlarken doğal ve
kültürel çevreye zarar vermeyecek şekilde, kaynakları koruyarak turistik ürünleri tercih
etmektedirler (Sarkım, 2008). Turizmin gelişmesi turistlerin bölgenin sahip olduğu doğal
kaynaklara ve çevresel dokuya ilgisinin artmasıyla gerçekleşeceğinden bu kaynakların
korunması ve çevresel dokunun tahrip edilmemesi turizmin sürdürülebilirliği açısından
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oldukça önemlidir (Erkan vd., 2013). Sürdürülebilirlik ile doğal kaynakların bilinçli bir
şekilde kullanımını yaygınlaştırmak turizmden elde edilecek ekonomik, sosyal ve çevresel
fayda oranının artmasını sağlamaktadır (Alkan, 2015). Bu şekilde tüm kaynaklar
korunarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıyla kültürel bütünlük, ekolojik ve biyolojik
çeşitliliğin sürekliliği oluşturulmakta, ekonomik, sosyal ve estetik gerekler
karşılanmaktadır (Karadeniz, 2014).
2015 yılında otel rezervasyonlarının %75’inin internet üzerinden yapılması konaklama
işletmelerinde internet teknolojileri kullanımının pazarlama açısından bir zorunluluk
haline geldiğini ortaya koymaktadır (ITB, 2016). Geleneksel dağıtım kanalları yerine
doğrudan oteller üzerinden rezervasyon yaptıran turist sayısının gün geçtikçe artması,
konaklama işletmelerinin yönetim biçimlerini değiştirmektedir. Bu bağlamda konaklama
sektöründe internetin doğrudan dağıtım aracı olarak öneminin giderek artması ile etkili
web sitelerinin geliştirilmesi ve korunması işletme başarısında kritik rol oynamaktadır
(Jeong vd., 2003). Web sitelerinin taşıması gereken özelliklerin sadece işletmelerin veya
tasarımcıların istek, imkan ve stratejilerine göre değil, tüketicilerin de web sitelerinden
beklentilerinin göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir (Bayram ve
Yaylı, 2009).
TURİZM VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Doğal ve kültürel çevrenin turistler için başlıca çekim unsuru olması, çevresel etmenlerin
turizmi etkilemesi ve turizmin çevre üzerinde yarattığı etkilerden dolayı turizm ve çevre
arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2014). Bu bağlamda
doğal ve kültürel çevrenin gelecekte de çekiciliğini devam ettirebilmesi için turistik
işletmelerin doğal çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile birlikte ülkelerin turizmin
ekonomik yararlarından daha fazla pay alması beklenmektedir (Usta, 2009). Son yıllarda
tüketim hızının ve turizm hareketliliğinin artması, turizm sektöründeki kaynak
kullanımını olumsuz etkilemektedir. Üretim ve tüketim sırasında oluşan zararlı atıklar,
fazla enerji ve su kullanımı gibi etkenler çevreye zarar vermektedir (Atay ve Dilek, 2013).
Turizm sektörü doğal ve yapay kaynakları önemli düzeyde kullanan sektörlerin başında
yer almakta (Giritlioğlu ve Güzel, 2015) ve çevreye ciddi zararlar vermektedir (Gössling,
1999). Faaliyetlerinin doğası gereği, konaklama işletmeleri de çevresel problemlere neden
olan en önemli endüstrilerden birisi olarak kabul edilmektedir (Erdogan ve Baris, 2007;
Ham ve Han, 2013). Politik ve yasal baskıların yanı sıra turistlerin çevresel konulara
ilgisinin artması, çevre ile ilgili düzenlemelerin artması, daha fazla tüketici tatmini sağlama
ve fiziksel görünüm ile ilgili sorunları giderme isteği gibi nedenlerden dolayı bu işletmeler
çevreye duyarlı uygulamalara önem vermektedir (Foster vd., 2000; Eren ve Yılmaz, 2008;
Auzair, 2011; Çetin Gürkan vd., 2015). Çevre sorunlarının giderek artması sonucunda
çevre bilinci anlayışı ortaya çıkmış, hem turistler hem de turizm işletmeleri bu bilinç ile
çevrenin korunmasına daha fazla önem vermeye başlamıştır (Kızılırmak, 2011; Çetin
Gürkan vd., 2015). Konaklama işletmeleri turistlerin gözünde olumlu imaj, farkındalığı
arttırma, birçok maliyet kaleminde önemli avantajlar elde etme ve pazarlama faaliyetlerini
daha başarılı hale getirme ve paydaş memnuniyeti gibi konularda çevre dostu yeşil otel
temalarını kullanarak rekabet avantajı elde etmeyi amaçlamaktadır (Kassinis ve Soteriou,
2003; Akdağ vd., 2014). Turistler de çevrenin ve doğal kaynakların turizm faaliyetlerini
gerçekleştirebilmek için önemli olduğunu anladığından dolayı çevreye duyarlı konaklama
işletmelerini tercih etmeye ve ekosisteme zarar vermeden tatillerini gerçekleştirmeye özen
göstermektedir (Ayaş, 2007). Aynı zamanda çevreye duyarlı olan bu turistler,
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destinasyonlarda ve turistik işletmelerde bulunan çevreye duyarlı üretim ve hizmet
faaliyetlerini çeşitli bilgi kaynakları ile takip etmektedir (Gössling, 1999).
Turistlerin çevre bilinci ve çevre dostu (yeşil) otel algısının davranışsal niyetleri üzerindeki
etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, konaklama tesislerinin çevreye duyarlı
olup olmamasının rezervasyon kararlarını etkilediği sonucuna varılmıştır (Yıldız ve Kılıç,
2016). Bir başka çalışmada da turistlerin çevreye olan duyarlılığının konaklama
işletmelerinde kalma ve daha fazla ödeme isteği üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır
(Han vd., 2009). Turistlerin konaklama işletmelerinin yeşil uygulamaları ile ilgili tutum ve
davranışlarını incelemek amacıyla yapılan bir diğer çalışmada ise tüketicilerin yeşil
uygulamaya sahip konaklama işletmelerinde kalmak istedikleri sonucuna varılmıştır
(Manaktola ve Juhari, 2007).
Günümüzde artan çevre duyarlılığı ve çevre koruma ile ilgili mücadeleler karşısında,
turizm sektörü de tepkisiz kalmamış ve çevreye daha duyarlı hale gelmiştir (Erdoğan,
2012). Çevreye duyulan hassasiyet ve bilincin artmasına bağlı olarak, turistlerin bu
yöndeki istek ve beklentilerini karşılamak isteyen konaklama işletmeleri aynı zamanda
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak, maliyetlerini azaltarak karlarını arttırmak ve
devlet tarafından sağlanan teşvik ve indirimlerden faydalanmak istemektedir. Çevre
koruma yasalarının giderek artan baskısı ile çevre tahribatının turizme olumsuz etkileri de
işletmeleri çevreye karşı sorumlu hale getirmekte ve önlem almaya zorlamaktadır. Bu
gelişmelerin bir sonucu olarak, çevreye duyarlı uygulamaları ile yeşil yıldız belgesi alan
konaklama işletmelerinin sayısı her geçen gün hızla artmaktadır.
Çevre Yönetim Sistemleri
Turizm endüstrisinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri
çevreyi korumak, enerji maliyetlerini düşürmek, değişen turist profiline cevap verebilmek
ve pazarda rekabet avantajı elde edebilmek için birçok çevre yönetim sistemi etiketi
kullanmaktadır. Uluslararası LEED (Leadership in Energy & Enviromental Design), ISO
14000 ve ISO 14001, GreenGlobe, GTBS (Green Tourism Business Scheme), Travelife
(Sustainability in Tourism), Green Key, TUI Umwelt Champion&Eco Resort bu etiketler
arasında yer almaktadır. LEED (2016), Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından
oluşturulmuş dünyada en yaygın kullanılan yeşil bina derecelendirme etiketidir. Bu
programın amaçları, insan ve çevre sağlığına etki etmeyen malzemeler kullanmak, kapalı
ortamların çevre kalitelerini yükseltmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak
binaların enerji ihtiyacını karşılamak şeklinde özetlenebilir. ISO 14000 ve ISO 14001
Uluslararası Standartlar Örgütü tarafından uygulanan bir çevre yönetim sistemidir. Bu
sistem, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların
minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim
modelidir (Standart Kalite, 2016). GreenGlobe da dünya çapında 83 ülkede sertifikası
verilen, işletmeler, çalışanlar ve yerel halka önemli çıktılar sunan bir çevre yönetim
sistemidir (GreenGlobe, 2016). GTBS ise 1997 yılından beri faaliyet gösteren dünya çapında
2 binden fazla üyesi bulunan doğal kaynakları koruma, kirliliği en az indirme, yerel
kültürlere saygı duyma gibi amaçları olan bir sürdürülebilir turizm sertifikasyon
programıdır (Green Tourism, 2016). Travelife (2016) da dünya çapında faaliyet gösteren
konaklama işletmelerinin çevre, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirgemeyi
amaçlayan uluslararası sürdürülebilir sertifikasyon programlarından bir diğeridir. Green
Key (2016), çevre dostu sürdürülebilir teknolojileri uygulama ve kaynakların kullanımını
en aza indirgemeyi amaçlayan bir başka çevre ödülü programıdır. Son olarak, TUI Umwelt
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Champion ise TUI tarafından binlerce konaklama işletmesi arasında bağımsız
değerlendirmeler sonucunda çevre dostu olduğu kanıtlanan tesislere verilen çevre
şampiyonu ödülüdür (TUI, 2016 ).
Türkiye’de en çok verilen çevre yönetim sistemi etiketleri arasında Mavi Bayrak, Yeşil
Anahtar, Beyaz Yıldız, Yeşillenen Oteller (GreeningHotels) ve Yeşil Yıldız yer almaktadır.
Mavi Bayrak, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yüzme amacıyla
kullanılan suyun niteliğini koruyan, plajın düzenini ve emniyetini sağlayan, çevre
yönetimi bulanan plaj ve marinalara bir yıl için verilen ödüldür (KTB(a), 2016). Yeşil
Anahtar da TÜRÇEV tarafından Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) ile uyumlu olarak
çevrenin korunması, iklim değişikliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir turizme destek
vermek amacıyla verilen bir çevre yönetimi sertifikasyon programıdır (TÜRÇEV, 2016).
Beyaz Yıldız ise Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından 2008 yılında
verilmeye başlanan su, elektrik, kimyasal ve katı atık miktarını azaltmayı, çevreye
oluşabilecek zararları en aza indirgemeyi amaçlayan bir ödül sistemidir (Turizm Dünyası,
2008). Yeşillenen Oteller, 2009 yılında TUROB tarafından verilmeye başlanan Bureau
Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile devam eden bir sertifikasyon projesi
olup, yeşil konaklama tesislerinin sayısını arttırmayı amaçlamaktadır (TUROB, 2016).
Son olarak bu çalışmanın da konusunu oluşturan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
verilen Yeşil Yıldız, sürdürülebilirlik kapsamında çevrenin korunması, çevre bilincinin
geliştirilmesi, turistik işletmelerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve
özendirilmesini amaçlayan konaklama tesislerine verilen bir belgedir (KTB(b), 2016).
Sürdürülebilir turizm kapsamında çevreyi koruma, çevre bilincini geliştirme, turistik
işletmelerin çevreye olan olumlu katkılarını teşvik etme ve özendirme amacıyla, 1993
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizmde Çevreye Duyarlılık
Kampanyası” başlatılmış ve talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama
işletmelerine Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmeye başlanmıştır.
Çevrenin korunmasına yönelik önlemlerin giderek daha fazla önem kazanması ve
dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, uluslararası kabul gören kriterler ve diğer
gelişmeler de dikkate alınarak, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta
olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli
Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3
no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu belge ile turistik konaklama işletmelerindeki çevreye duyarlı
yapılaşmanın, işletmecilik özelliklerinin ve diğer yönleriyle çevreye olan olumlu katkıların
teşvik edilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmıştır (KTB(b), 2016). Yeşil yıldız
kriterleri; enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması,
enerji verimliliğinin arttırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik
edilmesi, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak
planlanması ve gerçekleştirilmesi, tesisin çevreye uyumu, çevreyi güzelleştirici düzenleme
ve etkinlikler, ekolojik mimari, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirme, eğitim
sağlanması, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması gibi konuları kapsamaktadır.
Yeşil yıldız belgesi, çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi
üzerine ve formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama
tesislerine uygulanmaktadır. Konaklama işletmelerinin kapasiteleri ile çevreye olan
etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre asgari puanlar belirlenmiştir.
Yıldızlı konaklama tesislerinin bu formda belirlenen asgari puanları aşması durumunda
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plaketlerinde sınıfını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenmekte ve ayrıca plaket
üzerinde “Çevreye Duyarlı Tesis” ibaresi yer almaktadır.
YÖNTEM
Yeşil yıldız belgeli konaklama işletmelerinin çevreye duyarlı uygulamalarını belirlemek
için web sitelerinin incelendiği bu araştırmada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 31.05.2016
tarihli “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” listesi kullanılmıştır. Belirtilen tarihte
Türkiye’de yeşil yıldız belgesine sahip 309 konaklama işletmesi araştırmanın evrenini
oluşturmaktadır. Tam sayım yöntemine göre analiz edilen bu işletmelerin tamamı
araştırmanın örneklemini meydana getirmektedir. Araştırmada veri toplama yöntemi
olarak doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi tek başına bir veri toplama
tekniği olarak ele alınabileceği gibi aynı zamanda araştırmanın temel sorunsalı
çerçevesinde de araştırmaya dahil edilebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışma
kapsamında, ilk olarak yeşil yıldız belgeli çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin çevre
ile ilgili uygulamalarına web sitelerinde yer verip vermedikleri incelenmiş, ardından çevre
uygulamaları ile ilgili bilgi veren işletmelerin web siteleri içerik analizine tabi tutulmuştur.
İçerik analizi, bir metin içindeki mesajların ve anlamların anahtar kelime olarak yer aldığı
verilerin kodlanmasını ve kategorilerin oluşturulmasını içermektedir (Merriam, 2013).
Araştırma kapsamında oluşturulan kodlar ve alt kodlar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
yeşil yıldız kriterleri temel alınarak belirlenmiştir. Bu aşamada üç araştırmacı bu kriterler
üzerinden kodlar ve alt kodları oluşturmuş ve daha sonra bunlar içinden ortak olanlar
seçilerek konaklama işletmelerinin web siteleri incelenmiştir. Araştırmanın geçerlik ve
güvenirliğinin sağlanması için Guba (1981)’nın güvenirlik, aktarılabilirlik, tutarlılık ve
doğrulanabilirlik temel ölçütleri çerçevesinde geliştirmiş olduğu “güvenirlik modeli”
temel alınmıştır. Bu kapsamda, belirlenen kodlar ve alt kodlar alanında uzman iki
akademisyen görüşüne sunulmuş ve ardından son halini almıştır. Kodlama süreci, metin
ve görsellerden elde edilen verileri küçük bilgi kategorileri içine toplamayı, çalışmalarda
kullanılan farklı veri tabanlarından gelen kodlar için kanıt aramayı ve sonra bu kodlara
etiket vermeyi içermektedir (Creswell, 2016). Bu doğrultuda, araştırmacılar 2014-2016
yılları arasında farklı zamanlarda güncellenen listeleri dikkate alarak konaklama
işletmelerine ait web sitelerini belirlenen kodlar ve alt kodlar altında tek tek analiz etmiş,
daha sonra bir araya gelerek üzerinde fikir birliğine varana kadar analizler devam etmiştir.
Son olarak, bulgular konaklama işletmelerinin örnek uygulamalarından alıntılar yapılarak
yorumlanmıştır. Analizler sonucunda, 7 temel kod ve 12 alt kod oluşturulmuştur. Bu
kodlar, konaklama işletmelerinin genel yönetim kategorisi altında çevre politikası ve
etkinlikler, eğitim kategorisi altında personel eğitimi ve misafir eğitimi, çevre uyumu
kategorisi altında ekolojik çevre ve ekolojik mimari, enerji ve su kategorisi altında enerji
tasarrufu, su tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynağı kullanımı, atıklar ve kimyasallar
kategorisi altında atıkların değerlendirilmesi ve kimyasalların kullanılmaması, yiyecekiçecek ve çevre ile ilgili diğer konularda yaptığı uygulamalardan elde edilmiştir.
BULGULAR
Yeşil yıldız belgesine sahip 309 konaklama işletmesinin çevreye duyarlı uygulamalarını
belirlemek için web sitelerinin analiz edildiği bu araştırmada, konaklama işletmelerine ait
profil bilgisi Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tesis Sınıfı

Tablo.1 Yeşil Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin Profil Bilgisi
Sayı
Yüzde Yer

5 Yıldızlı
4 Yıldızlı
3 Yıldızlı
Diğer
Toplam
İhtiyaç Türü

220
53
8
28
309
Sayı

71
17
3
9
100
Yüzde

Resort
Şehir

205
104

66
34

Toplam
Mülkiyet Türü

309
Sayı

100
Yüzde

Zincir
Bağımsız
Toplam

205
104
309

66
34
100

Sayı

Yüzde

Antalya
İstanbul
Muğla
İzmir
Ankara
Diğer iller

162
45
26
17
10
49

52
15
8
6
3
16

Toplam
Çevreye Duyarlılık Bilgisi

309
Sayı

100
Yüzde

Yok
Var

119
106

39
34

Sadece ödül&sertifika bilgisi
Web sitesi
Toplam

82
2
309

26
1
100

* Tabloda verilen yüzdelik rakamlar yuvarlanarak hesaplanmıştır.

Tablo 1’e göre, araştırma dahilindeki yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinden %71’i beş
yıldızlı, %17’si dört yıldızlı, %3’ü üç yıldızlı ve %9’u ise butik, turizm kompleksi ya da özel
konaklama tesisi gibi diğer otel gruplarından birine girmektedir. İşletmelerin %66’sı resort
(tatil) oteli, %34’ü ise şehir oteli iken, %66’sı zincir ve %34’ü de bağımsız oteldir. Çalışma
kapsamında yer alan yeşil yıldızlı işletmelerin %52’si Antalya, %15’i İstanbul, %8’i Muğla,
%6’sı İzmir, %3’ü Ankara ve geriye kalan %16’sı Hatay, Ordu, Aydın, Şanlıurfa, Afyon,
Bursa, Erzurum, Adana, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Bolu, Eskişehir,
Giresun, Kayseri, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Sakarya, Sinop, Trabzon, Yalova ve
Zonguldak gibi diğer illerde yer almaktadır. Yeşil yıldızlı işletme sayısı dördü geçmeyen
ve çoğunda sadece bir yeşil yıldızlı otel bulunan bu illerin tamamı diğer başlığı altında
toplanmıştır.
Yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinden %39’unun web sitelerinde çevreye duyarlılık ile
ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Öte yandan işletmelerin %34’ünde çevre ile ilgili
yapılan uygulamalar ve politikalar yer alırken, %26’sında sadece çevre ile ilgili kazanılan
ödül ve sertifikalar belirtilmektedir. Konaklama işletmelerinin sahip olduğu ödül ve
sertifikaların dağılımı Tablo 2’de verilmektedir. Buna göre, konaklama işletmelerinden
%29’u Yeşil Yıldız, %27’si Mavi Bayrak, %18’i Travelife, %16’sı ISO14001, %7’si Yeşil
Anahtar, %7’si TUI Çevre Şampiyonu, %6’sı Beyaz Yıldız, %3’ü Yeşillenen Oteller ve %5’i
de LEED gibi çevre ile ilgili diğer ulusal ve uluslararası ödül ve sertifikalara sahiptir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeşil yıldız kriterlerine göre konaklama işletmelerinin
çevre ile ilgili sahip olduğu diğer ödül ve sertifikalar tesislere ek puan sağlamaktadır, bu
sebeple diğer ödül ve sertifikaların dağılımı çalışmada analiz edilmiştir.
Tablo.2 Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmelerinin Sahip Olduğu Ödül ve Sertifikalar
Ödül ve Sertifikalar
Sayı
Yüzde
Yeşil Yıldız

91

29

Mavi Bayrak

85

27

Travelife

57

18

ISO14001

48

16

Yeşil Anahtar

23

7

TUI

23

7
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Beyaz Yıldız

18

6

Yeşillenen Oteller

10

3

Diğer

14

5

Toplam Konaklama İşletmesi Sayısı:309

Yeşil yıldıza sahip 106 konaklama işletmesinin web sitelerinde bulunan çevreye duyarlılık
bilgileri genel yönetim, eğitim, çevre uyumu, enerji ve su, atıklar ve kimyasallar, yiyecekiçecek ve diğer olmak üzere 7 temel kod ve bunlara bağlı alt kodlar altında incelenmiştir.
Yapılan içerik analizi sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.
Genel Yönetim

Tablo.3 Çevreye Duyarlılık Bilgisinin İçerik Analizi Sonuçları
Sayı
Yüzde
Enerji ve Su
Sayı

Çevre Politikası
Etkinlikler
Eğitim

99
30

94
29

Enerji Tasarrufu
Su Tasarrufu
Yenilenebilir
Enerji
Kullanımı

Personel Eğitimi

80

76

Atıklar ve Kimyasallar

Misafir Eğitimi
Çevre Uyumu

72

69

Ekolojik Çevre

46

Ekolojik Mimari

13

Yüzde

69
59
37

66
56
35

Atıkların Değerlendirilmesi
Kimyasalların Kullanılmaması

93
49

89
47

44

Yiyecek-İçecek

22

21

12

Diğer

22

21

Kaynağı

Toplam Konaklama İşletmesi Sayısı: 106

Araştırma kapsamında web sitelerinde çevreye duyarlı uygulamaları ile ilgili bilgi veren
106 konaklama işletmesi olduğu tespit edilmiştir. Bu işletmelerin çevreye duyarlı
uygulamalarının ele alındığı Tablo 3’e göre, genel yönetim kategorisinde işletmelerin
%94’ü çevre politikasına ve %29’u çevre ile ilgili yapılan etkinliklere yer vermektedir.
Konaklama işletmelerinin çevre politikaları; su, enerji, elektrik tüketimi konusunda
tasarruf yapma, kimyasal ve atık miktarını izleme ve veri toplama ve benzeri konularda
eylem planları ve çevreyi koruma hedefleri ile ilgili bilgiler içermektedir. Konaklama
işletmelerinin çevre politikalarından örnekler aşağıda verilmektedir.
“Ailenizle iyi vakit geçirebileceğiniz ve güzel anılar biriktirebileceğiniz bu eşsiz
tesis, size hizmet verirken doğayı korumayı da göz ardı etmemektedir. Çevreyi
korumak, en az kendimize olduğu kadar diğer canlılara da saygı göstermek ve
yaşam haklarını savunmak adına benimsediğimiz çevre politikasını, güncel yasa ve
uygulamalar çerçevesinde ve en önemlisi siz misafirlerimizin desteğiyle hayata
geçirebilmek yegane amacımızdır.”
Otel 10
“Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde
yönetilmesinin, turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli
olduğuna inanmaktayız. Çevre konusunda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla
Akdeniz bölgesinde otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı
hedeflemekteyiz.”
Otel 23
“Otelimiz bünyesinde kurduğumuz çevre yönetim sistemi ile siz misafirlerimizin
konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının
kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın
en aza indirilmesi hedeflenmektedir.”
Otel 149
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Konaklama işletmeleri tarafından çevre ile ilgili yapılan etkinliklere örnek olarak hasat
şenliği, ağaç dikimi, çocuklar ve yerel halk için yapılan etkinlikler verilebilir. Bu kapsamda
Otel 5, karbon ayak izini azaltmak için Atatürk Orman Çiftliği’nde ağaç dikimi
gerçekleştirmekte ve diğer bazı işletmeler de çevrelerinde bulunan alanlarda ağaç dikme
faaliyetleri düzenlemektedir. Otel 120 de her yıl öğrencilerle beraber gerçekleştirdiği ağaç
dikimi faaliyetlerini bu okulların doğal kaynakların kullanılması ile ilgili çevre bilinci
panolarında sergilemektedir. Otel 112 ise beş ve üzeri konaklama yapan misafirleri adına
otel bahçesinde fide dikmektedir. Otel 23, sosyal sorumluluk kapsamında tüm personelin
katılımı ile halk plajları ve ormanlık alanlarda sezon sonu ve sezon başında mıntıka
temizliği aktiviteleri planlamaktadır. Otel 59 da benzer biçimde çevre temizliği etkinlikleri
kapsamında misafirlerin ve personelin katılımı ile göl çevresi temizliği yapmaktadır. Bu
örnekler dışında bazı konaklama işletmeleri bahçelerinde birçok farklı meyve ağacı
bulundurmakta ve farklı mevsimlerdeki hasat zamanlarında misafirleri ile meyve toplama
etkinlikleri düzenlemektedir.
Konaklama işletmeleri personel ve misafirlerine çevre konusunda eğitim vererek çevre
bilincini arttırmayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamında yer alan çevreye duyarlı
konaklama işletmelerinin %76’sı personeline, %69’u ise misafirlerine çevre ile ilgili
eğitimler verdiğini ve konu ile ilgili bilgilendirmeler yaptığını web sitelerinde
belirtmektedir. Bu kapsamda Otel 142, bölüm müdürleri aracılığıyla personelinin çevreye
olan duyarlılığının artması için her gün sürdürülebilirlik eğitimleri vermektedir. Otel 73
ise kimyasalların kullanımı ve tehlikeli kimyasalların dökülüp saçılması durumunda
alınacak tedbirler konusunda çalışanlarına eğitimler vermektedir. Otel 59, aktiviteler
sırasında çocuklara çevre konusunda eğitimler vermekte ve aynı zamanda tüm
personeline de çevre eylem planı, tasarruflu enerji, su ve kimyasal kullanımı ve atık
bertaraf konularında periyodik eğitimler vermektedir. Otel 89 ve 184 de çocuklar için
doğayı tanıtıcı ve çevre konusunda eğitici faaliyetler ve animasyon gösterileri
düzenlemektedir. Otel 120 ise çevreye gösterdikleri önemi ve uyumu web sitelerinde yer
alan biyoçeşitlilik videosu ile anlatmaktadır.
Çevre uyumu; çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler, peyzaj düzenleme ve
ağaçlandırma, yapıların görsel olarak doğa ile uyumlu olması, çevrede bulunan vahşi veya
evcil hayvanları koruma, sağlık, bakım ve besleme ile ilgili çalışmalar yapma ve envanteri
bulunan endemik bitkileri koruma ve ekosistemin bozulmaması için özen gösterme gibi
uygulamaları içermektedir. Bu kapsamda ekolojik mimari de tesisin mimari tasarımının
çevreye duyarlı olması, mimari yapı, konum ve yapı elemanlarının doğal havalandırmayı
sağlaması, ısı yalıtımının iklim şartlarına uygun, minimum enerji ile yeterli soğutma ve
ısıtma sağlaması, dış cephede kullanılan camların ısı geçişlerini kontrol etmesi, dış cephede
güneşi kontrol eden yapı elemanlarının bulunması gibi özellikleri kapsamaktadır.
Araştırmada konaklama işletmelerinin %44’ü ekolojik çevre ve sadece %12’si ekolojik
mimari ile uyumları hakkında bilgi vermektedir. Ekolojik çevre uyumuna nesli tükenme
tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağalarını koruma, diğer bazı hayvan
türlerinin bakımı, kedi evi projeleri ve endemik bitkileri koruma gibi örnekler verilebilir.
Ekolojik mimari uyumunda ise çevre dostu inşaat malzemeleri ile doğal içerikli
malzemeler ve çevre korumaya uygun teknolojik donanımların kullanılması örnek olabilir.
Bu araştırma kapsamında, denize kıyısı olan konaklama işletmelerinden birçoğunun çevre
politikaları doğrultusunda plajlarına gelen Caretta Caretta kaplumbağaları ile diğer bazı
hayvan türleri ve bahçelerinde yer alan bitki türlerini koruma altına alarak doğal hayatın
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korunmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Bir konaklama işletmesi bu durumu
aşağıdaki gibi ifade etmektedir.
“Antalya kıyı şeridi Caretta Caretta yuvalama alanlarından birisidir. 1 Mayıs - 1
Ekim tarihleri arasında üreme mevsimi olan deniz kaplumbağalarını korumak ve
onlarla birlikte yaşamak için sahilde gerekli düzenlemeler yapılmakta,
misafirlerimiz broşürler ve uyarı levhaları ile bilgilendirilmektedir.”
Otel 23
Otel 127 ise nesli tehlike altındaki hayvan türlerinden evlat edinerek doğayı koruma
çalışmalarına destek olmakta ve misafirlerini de bu konuda teşvik etmektedir. Bunun
dışında birçok konaklama işletmesi sokak kedileri için “kedi evleri” yaparak, kedileri
periyodik olarak veteriner kontrolünden geçirmekte ve aşılarını yaptırmaktadır. Öte
yandan Otel 89, hayvanlar için kendi doğal ortamlarının yaratıldığı bir hayvanat bahçesi
ile çeşitli hayvan türlerini barındırmakta ve korumaktadır. Otel 59 da benzer biçimde çocuk
misafirlerin hayvanları tanıması ve onlarla iletişime geçmesi için kurgulanmış bir mini
hayvanat bahçesine sahiptir. Bunlarla birlikte Otel 120 ve 184, çeşitli kuş türlerini korumak
için kuş evleri inşa etmiştir. Otel 116 ise sahilinde doğal olarak yetişen ve mevcut olduğu
tespit edilen endemik bitki türlerini uyarı levhası ile işaretlemekte ve misafirlerine
yönlendirmeler yapmaktadır.
Konaklama işletmelerinin ekolojik mimari ile ilgili uygulamalarına Otel 64 ve 124’ün çevre
ile en uyumlu teknolojiye sahip ekipmanları seçerek emisyonlarını minimuma indirme
hedefleri örnek gösterilebilir. Bunun dışında Otel 154 de sürdürülebilir enerji kullanımının
esas olduğu düşük karbon ayak izine sahip hafif çelik sistemi ile inşa edilmiştir. Aynı
zamanda işletmenin her ölçeğinde geri dönüşümlü ve doğal içerikli malzeme
kullanılmakta ve sürdürülebilir peyzaj anlayışı benimsenmektedir.
Konaklama işletmelerinin çevreye duyarlı uygulamaları arasında yer alan enerji ve su
tasarrufu ile güneş, rüzgar, jeotermal, hidro, dalga enerjisi ve biyokütle gibi yenilenebilir
enerji kaynaklarını kullanım oranlarına bakıldığında, işletmelerin %66’sı enerji ve %56’sı
su tasarrufu yapmakta, %35’i ise yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Buna göre,
konaklama işletmelerinin çoğu su, elektrik ve enerji miktarlarını kontrol altına almayı,
çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararları en aza indirmeyi
hedeflemektedir. Örneğin, Otel 130 elektrik, su ve doğal gazdan elde ettiği yıllık tasarruf
değerlerini her yıl web sitesinde yayınlayarak misafirlerinin dikkatini çekmeye
çalışmaktadır. Buna göre, son olarak 816 ailenin yıllık elektrik tüketimi kadar, 105 ailenin
yıllık doğalgaz tüketimi kadar ve 339 ailenin yıllık su tüketimi kadar tasarruf sağlandığı
duyurulmuştur. Otel 15 de su tasarrufu amacı ile damlama sulama yöntemini
kullanmaktadır. Bunlarla birlikte Otel 49, 50, 52 ve 120, işletmelerinde kullanılan enerjinin
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması amacıyla tesis genelinde kullanılan sıcak
suyun yarısından fazlasını güneş enerjisinden elde etmektedir. Otel 152 de tesislerin
ısıtılmasında ve sıcak su kullanımında yenilenebilir ve çevre dostu olması sebebiyle termal
su tercih etmektedir. Otel 2 ise mutfaklarında LPG ve sıcak su için de jeotermal enerji
kullandığını ve Otel 176 tesislerin ısınma sisteminde biyokütle enerjisi ve elektrik
tüketiminde de rüzgar enerjisi kullandığını belirtmektedir.
Çevreye duyarlı konaklama tesisi kriterlerinde yer alan deterjanlar, dezenfektanlar ve
tehlikeli kimyasal maddeler ölçütünde, çevreye duyarlı deterjan ve dezenfektan kullanma,
uygun alanlarda kimyasal madde kullanılmaksızın temizlik yapma, haşere ile mücadelede
insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ilaçlar kullanma veya doğal tedbirler alma gibi
maddeler yer almaktadır. Atıklar konusunda ise artan sağlıklı günlük yiyecekleri hayır
kurumlarına verme ve ilgili kurumlarla işbirliği, misafirlerin atıkları ayırabilmeleri için
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yeterli kutu bidon sağlama, zararlı atıkları diğerlerinden ayırma ve kullanılabilir atıkları
çeşitlerine ayırma ile organik atıkları kompost ve biyogaz gibi yöntemlerle değerlendirme
gibi uygulamalar yapılması gerekmektedir. Araştırma dahilindeki konaklama
işletmelerinin atıklar ve kimyasallar ile ilgili durumları incelendiğinde, işletmelerin %89’u
atıkları değerlendirdiğini, %47’si ise kimyasal kullanımı konusunda çeşitli önlemler
aldığını ifade etmektedir. Bu bağlamda, Otel 10 ve 15 bahçe bakımında biyolojik mücadele
yöntemlerine öncelik verirken, Otel 130 da hizmet süreçlerinde zararlı madde kullanımını
azaltma ve daha az kirletici özelliği bulunan maddeleri tercih etmektedir. Otel 141, yaptığı
kağıt geri dönüşümü ile ağaçların kesilmesini önlemekte, metal geri dönüşümü ile
hammadde tasarrufu sağlamakta, cam geri dönüşümü ile karbondioksit emisyonunu
engellemekte ve plastik ambalaj atıkların geri dönüşümü ile de enerji tasarrufu
sağlamaktadır. Otel 130 da atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmakta veya
kullanılmış ambalaj ve diğer değerlendirilebilir atıkları genel çöpten ayrıştırarak ve temiz
bir şekilde toplayarak geri kazanmaktadır. Bu kapsamda kağıt ve kartonların geri
dönüşümü
ile
605
adet
ağacın
kesilmesi
önlenerek
1.282 ton karbondioksit gazının atmosfere salınmasının önüne geçilmiş, plastik atıkların
geri dönüşümü sayesinde 268.496 kWh enerji tasarrufu ve cam atıkların geri
dönüştürülmesi ile 147 litre petrol tasarrufu sağlanmış, pillerin geri dönüştürülmesi ile
411.111 m2 toprağın ve 51 milyar litre suyun civa nedeniyle kirlenmesi ve atık yağların
toplanması ve yeniden değerlendirilmesi ile de 10.5 milyar m3 içme suyunun kirlenmesi
önlenmiştir. Otel 49, 50 ve 52 tarafından yapılan bir diğer uygulama ise eski üniforma ve
çarşaf gibi tekstil ürünlerinden kilim dokutarak değerlendirme ve Otel 131’in kullanılmış
ve yıpranmış tekstil ürünlerini temizlik malzemesi olarak kullanmasıdır.
Konaklama işletmeleri tarafından çevreye duyarlılık kapsamında yiyecek-içecek ile ilgili
yapılan uygulamalara bakıldığında, işletmelerin %21’inin konu ile ilgili bilgilendirme
yaptığı görülmektedir. Buna göre, organik tarımla üretilen yiyecek ve içecekler ile bölgenin
ve yerel halkın kalkındırılması amacıyla yerel tedarikçilerden satın alınan yiyecek ve
içecek ürünlerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda, Otel 84, 87, 161, 162, 169 ve 182
bazı ürünleri çevreye duyarlı bir şekilde kendileri üretirken, Otel 112 de tüm yıl boyunca
mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde sahip olduğu tarım arazilerinde organik tarım
yapmaktadır. Otel 38, 46, 53, 115, 148 ve 149 da kontrollü ve sertifikalı biçimde kendi
arazilerinde kendi markaları altında yetiştirdiği ürünler ile organik tarım yapmaktadır.
Otel 154 ise organik sertifikalı buğdaylardan elde edilen unla farklı çeşitlerde ekmek ve
çeşitli meyvelerden reçel yapım atölyelerine sahiptir. Diğer yandan Otel 5, misafirlerinin
istekleri doğrultusunda fabrikasyon şaraplar yerine ev yapımı şaraplar servis etmekte ve
Otel 59 ise kahvaltı dahil olmak üzere en az 2 adet yerel gıda ürününü yemeklerde
sunmaktadır. Bunlarla birlikte Otel 86 ve 116 satın alma sürecinde organik ve yerel gıda
ürünlerini tercih etmektedir.
Son olarak çevreye duyarlılık kapsamında yapılan diğer uygulamalar arasında yerel
tedarik, sera gazı vermeyen araç kullanımı, bisiklet hizmeti, elektronik yazışma ve çevre
anketi gibi örnekler yer almaktadır. Araştırmada çevreyle ilgili diğer uygulamalar
hakkında bilgi veren konaklama işletmelerinin oranı %21’dir. Buna göre, Otel 23, tedarik
ettiği ürünlerin %95 gibi çok büyük bir kısmını yerel pazardan sağlarken, Otel 170 de satın
almalarında öncelikli olarak yerel üreticileri seçmektedir. Böylece, ulaşım esnasında düşük
enerji sağlanmasına ve daha az sera gazı salınımı olmasına destek vermektedir. Otel 73 de
aynı şekilde tedariklerini yakın çevreden yaparak hem yerele destek vermekte hem de
karbon emisyonlarını minimuma çekmeyi hedeflemektedir. Buna paralel olarak, Otel 49,
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50, 52, 59, 120, 170 ve 184 konuklarına toplu taşımadan nasıl faydalanacaklarını anlatıp
toplu taşımayı özendirmekte ve kısa mesafelerde bisiklet hizmeti sunarak karbondioksit
emisyonunun önüne geçmektedir. Öte yandan, Otel 2, kağıt tüketimini en aza indirmek
için elektronik yazışma sistemi ve e-fatura ile sipariş alımları, değişim ve sipariş
düzenlemeleri, masa hesap takipleri, stok kontrolleri gibi özelliklere sahip el terminal
sistemlerini kullanmaktadır. Otel 10, 57, 141 ve 158 ise misafirlerin tesisin çevreye duyarlılık
çalışmaları hakkında görüşlerini almak ve değerlendirmek gibi amaçlarla çevre anketleri
uygulamaktadır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışma sonucunda, yeşil yıldız belgesine sahip konaklama işletmelerinin büyük
çoğunluğunu beş yıldızlı otellerin oluşturduğu ve bu işletmelerin daha çok resort ve zincir
oteller olduğu, en fazla Antalya ilinde yer aldığı, bununla birlikte İstanbul, Muğla, İzmir
ve Ankara illerinde bulunan yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinin çoğunluğu meydana
getirdiği görülmüştür. Bu sonuçlar Rahman vd. (2012)'nin Kuzey Amerika’daki oteller
üzerine yapmış oldukları çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir. Buna göre, büyük
ölçekli oteller küçük ölçekli otellere, zincir oteller ise bağımsız otellere göre çevre
duyarlılığı, enerji, elektrik ve su tasarrufu, geri dönüşüm, çevre eğitimi ve atıkların
ayrıştırılması gibi konulara daha fazla önem vermektedir. Bu durumun büyük ölçekli
konaklama işletmelerinin kapasitelerine oranla daha çok tüketim yapmaları ve daha çok
enerjiye ihtiyaç duymaları sebebiyle maliyetlerini azaltma ve kontrol altına alma
eğilimleri, bakanlık tarafından belirlenen kriterleri maddi açıdan daha kolay yerine
getirebilmeleri ve farklı turist profillerini ağırlamaları gibi nedenlerden kaynaklandığı
söylenebilir. Bununla birlikte zincire bağlı birçok konaklama tesisinin işletme politikaları
gereği çevre ile ilgili uygulamalarını merkezi olarak ve daha kolay gerçekleştirebilmeleri
yeşil yıldız kriterlerini sağlamada kolaylık yaratmaktadır. Öte yandan, yeşil yıldızlı
konaklama işletmelerinin çoğunluğunun Antalya’da olmasının en önemli sebebi en fazla
konaklama tesisinin bu ilde olması olarak açıklanabilir.
Çevreye duyarlı konaklama işletmesi sayısı her geçen gün hızla artmaktadır ancak bu
çalışmada elde edilen sonuçlara göre, konaklama tesislerinin yarısından fazlası web
sitelerinde çevre yönetimi ile ilgili uygulamaları hakkında bilgi vermemektedir. İnternet
aracılığıyla rezervasyonların arttığı ve turistlerin yeşil turizme daha fazla önem vermeye
başladığı günümüzde konaklama işletmelerinin çevre ile ilgili uygulamalarını web
sitelerinde belirtmesi de oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, Lee vd. (2010) yeşil
otel imajı yaratmanın daha fazla turisti elde tutmak ve otele çekmek için önemli bir güç
olduğunu belirtirken, TUYUP (2016) da bir araştırmasında tatil planlayanların %56’sının
konaklama işletmelerinin ‘yeşil’ olup olmadığını detaylı olarak sorguladığını ifade
etmektedir. Araştırma dahilindeki çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin web
sitelerinde en fazla yer verilen çevre unsuru ödül ve sertifikalardır. Emeksiz (2007) de çevre
dostu uygulamaların yazılı olması durumunda daha kalıcı ve devamlı olacağını
savunmaktadır. Bu araştırmada konaklama işletmelerinin en çok çevre politikası, atıkların
değerlendirilmesi, personel ve misafir eğitimi ile enerji tasarrufu konuları üzerinde
durduğu bilinmektedir. İşletmelerin sürdürülebilirlik çerçevesinde doğal ve kültürel
kaynakları koruduğu ve geliştirdiği araştırmada elde edilen sonuçlar arasındadır. Turist
talebini karşılamak ve turizmin gelişimini sağlamak doğal ve yapay kaynakların
korunmasına ve uygunluğuna bağlıdır (Briassoulis ve Van der Straaten, 2000).
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Bohdanowicz (2005) de bu doğrultuda konaklama işletmelerinin gelişimi ve refahı için
doğal kaynakların sürdürebilir olması gerektiğini belirtmektedir.
Çevre ile ilgili örgütler ve sivil toplum kuruluşları gibi baskı grupları ve çevreye duyarlı
turist profilinin artan baskıları işletmeleri çevreye duyarlı olmaları konusunda etkilemekte
ve birçok işletme bu doğrultuda çevre politikaları geliştirmektedir (Chan ve Wong, 2006).
Bu duruma paralel olarak yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinin sayısı da her geçen gün
artmaktadır. Konaklama işletmeleri çevreyi korumanın hem kendi varlıklarını
sürdürmeleri yolunda önemli bir etken olduğunu kavramakta hem de çevreye duyarlı
uygulamaları kullanarak maliyetlerini en aza indirgemeyi hedeflemektedir. Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın yeşil yıldızlı konaklama işletmelerine uyguladığı %30 elektrik
indirimi1 (TUYUP, 2016) de bu belgeye sahip olmak isteyen işletmelerin sayısında artışa
neden olmaktadır. Ancak yapılan bu çalışmada yeşil yıldıza sahip konaklama
işletmelerinden büyük çoğunluğunun yeşil yıldız belgesini web sitelerinde belirtmediği
tespit edilmiştir. Bu durumun önemli sebeplerinden biri konaklama işletmelerinin web
sitelerini güncellememesi olabileceği gibi işletmelerin bir kısmı da sadece bu indirimden
faydalanmak için yeşil yıldız almakta ve bunu bir pazarlama aracı olarak
kullanmamaktadır.
TUYUP (2016) tarafından yapılan araştırmada, iş için seyahat edenlerin %95’i konaklama
işletmelerinin ‘yeşil’ olması gerektiğini belirtmektedir. Bu çalışmada ise yeşil yıldıza sahip,
yoğunlukla iş için kullanıldığı söylenebilecek, şehir otellerinin sayısının ve bu işletmelere
ait web sitelerinde yer alan çevreye duyarlı uygulama bilgilerinin oldukça az olduğu
görülmektedir. Örneğin bir zincir otel işletmesi çoğunluğu iş için kullanılan şehir
otellerinde çevre ile ilgili hiçbir uygulamasına yer vermezken, sahip olduğu tek resort
otelin web sitesinde çevre ile ilgili tüm uygulamalarını detaylı biçimde aktarmaktadır.
Buradan yola çıkarak, çevre ile ilgili artan duyarlılığa bağlı olarak yeşil yıldıza sahip tüm
konaklama işletmelerinin öncelikle bir çevre politikası belirlemesi ve bu politika
bağlamında yaptığı uygulamaları bir pazarlama aracı olarak daha fazla duyurması
önerilmektedir. Bununla birlikte web sitelerinde çevreye duyarlı uygulamalarına yer veren
işletmelerin bu kanalı daha etkin ve verimli şekilde kullanması farkındalığı arttırmak
açısından önem taşımaktadır.
Araştırma kapsamında yeşil yıldız belgesine sahip iki konaklama işletmesinin web sitesine
ulaşılamamıştır. Bunun sebebi Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çevreye duyarlı konaklama
işletmeleri listesinde yer alan bazı tesis isimlerinin farklılık göstermesinden
kaynaklanabilmektedir. Öte yandan konaklama işletmeleri web sitelerinde belirtmediği
birçok çevre uygulamasını gerçekleştirebilmektedir ancak bu çalışma yalnızca web
sitelerinde belirtilen çevreye duyarlılık bilgileri ile sınırlıdır. Ayrıca bu çalışma, Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın 31.05.2016 tarihinde güncellenen listesi temel alınarak hazırlanmıştır
ancak bu listede yer alan konaklama işletmelerinin sayısı her güncellemede artmaktadır.
Dolayısı ile gelecek çalışmalarda, en güncel listeler kullanılarak, konaklama işletmelerinin
çevreye duyarlı uygulamaları ile profilleri karşılaştırmalı olarak ele alınabilir.
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ÖZET
Son yıllarda içinde rekreatif aktivitelerin yer aldığı seyahatlere olan ilgi her geçen gün
artmaktadır. Seyahatlerle ilgili gelişen bu rekreaktif yaklaşım, doğal olarak turizm
aktörlerine de farklı roller yüklemeye başlamıştır. Tur sürecinde önemli roller alan turist
rehberlerinin, gezi ile ilgili rutin işleri yanında, rekrasyonel beklentilerini de karşılamaları
bu bağlamda adeta kaçınılmaz olmuştur. Bu bakış açısına dayanarak, rekreasyonel
liderliğin, turist rehberliğinde de önemli olduğu söylenebilir. Bu söylemin doğrulanması
amacıyla hazırlanan bu çalışmada, öncelikle turist rehberlerinin rekreasyonel liderlikle
ilgili hangi işlevleri karşıladıkları, bu benzerliklerin hangi düzeyde olduğu ve bu iki
kavram arasındaki örtüşmelerin belirlenmesine çalışılacaktır. Sonrasında ise bu iki farklı
kavramın, birbiriyle çakışan ya da örtüşen rollerine bağlı olarak, turist rehberleri için
mesleki formasyon yanında, rekreasyonel liderlikle ilgili özelliklere sahip olmanın da
önemli olduğuna dikkat çekilecektir.
Nitel olarak kurgulanan çalışmadaki bulgular, kavramsal alanyazındaki taramalar
üzerinden toplanacaktır. Bu amaçla, turist rehberliği ve rekreasyonel liderlik ile ilgili çok
sayıdaki çalışma yaklaşık üç aylık bir süreçte elden geçirilmiş ve kayıtlar manuel olarak
yapılmıştır. Belirlenen temel göstergelerin karşılıklı değerlendirilmesi sonucunda turist
rehberlerinin ve rekreasyonel liderlerin rollerinin ve özelliklerinin önemli ölçüde
örtüştüğü, turist rehberliği için aynı zamanda rekerasyonel liderlik özelliğinin de
taşınması gerektiği görülmüştür.
Anahtar kelimeler: Rekreaktif, rekreasyonel liderlik, turist rehberliği, kavramsal
değerlendirme.
GİRİŞ
Tarih boyunca çeşitli sebeplerle rekreatif aktivitelere katılan bireylerin, halen rekreatif
aktiviteler bağlamında seyahat ettiği görülmektedir. Rekreaktif ya da rekreasyonel
aktivitelerin tatil sürecindeki gelişen önemine bağlı olarak, rekreasyonel liderlere olan
ihtiyaç artmış ve turist rehberi gibi seyahat aktörlerine farklı roller yüklenmeye
başlanmıştır. Hatta reaktif faaliyetlerin yönetilmesi için son günlerde rekreasyonel liderlik
olarak bilinen farklı bir liderlik alanından da söz edilmeye başlanmıştır. Gerek kapalı
gerekse açık alanlarda yürütülen rekreasyon faaliyetlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi
doğal olarak bir tesis müdürlüğünden farklı yetenek ya da özellikler gerektirmektedir. Bu
farklı liderlik ya da rekreaktif faaliyetlere bağlı liderlik özelliklerinin neler olduğunun
belirlenmesi bu çalışmanın temel amaçlarından biridir. Bununla birlikte bu alanla
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yakından ilgili turist rehberlerinin bilinen mesleki formasyonla belirlenmiş işleri ve rolleri
yanında, birer rekreasyonel liderler olarak da görev yaptıklarının ve MYK tarafından
tanımlanan görev ve rolleri yanında ilgili alanyazında işaret edilen rekreaktif fonksiyonları
ve rollerinin de belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuçta, çalışmanın sorunsalı olan “bir turist
rehberinin aynı zamanda bir rekreasyonel lider” olup olmadığına yönelik
değerlendirmeler yapılması planlanmaktadır.
İlgili alanyazın üzerinden kavramsal bir değerlendirme olarak yürütülecek olan çalışma
sonuçları; turist rehberliğine farklı bir bakış açısı ve rol tanımı getirmesi, turist rehberliği
ile ilgili eğitim kurumlarının müfredat ve belki isimlerinin bu bağlamda yeniden
düzenlenmesi, bu işi yapan kişilerin sahip olması gereken temel özelliklere dikkat çekmesi
açsından önemlidir. Çalışma ayrıca, bu iki kavramın bu yönüyle ele alındığı herhangi bir
araştırma bulgusuna rastlanmayan alanyazına yapacağı katkı bakımından da önemlidir.
REKREASYONEL LİDERLİK
Bireylerin rekreatif aktivitelerde kazandıkları deneyim aracılığıyla yenilenmesi sürecinde
aktivitelerin doğru planlanması ve bireylerin doğru şekilde yönlendirilmesi
gerekmektedir. Özellikle açık ve kapalı alanlardaki aktivitelerin yönetiminde kişinin masa
başındaki yöneticilik görevinden öte gruplara liderlik etmesi gerekliliğinden dolayı
“rekreasyonel lider” denilen bir kavram ortaya çıkmıştır. “Rekreasyon faaliyetlerinin
planlanmasında ve uygulanmasında görev alan liderler” (Çakır ve Akoğlan Kozak, 2012:
135) olarak tanımlanan rekreasyonel liderlerin, gruba liderlik etme sürecinde bazı ayırt
edici özelliklere ve rollere sahip olması gerekmektedir. İlgili alanyazında rekreasyonel
liderlerin özellikleri ve bu özelliklerin boyutları ile ilgili çalışmalar da bulunmaktadır. Bu
özelliklerle ilgili açıklamalara ilerleyen kısımlarda yer verilmektedir.
Rekreasyonel Liderlerin Özellikleri
Rekreasyonel liderlerin grup dinamiklerini doğru anlamaları ve etkinliği iyi yürütmeleri
için kimi özelliklere sahip olmaları bu işin başarısında önemli bir kolaylaştırıcı olmaktadır.
Bu özellikler ile ilgili alanyazından elde edilen temel konulara Tablo 1’de yer
verilmektedir.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tablo 1. Rekreasyonel Liderin Özellikleri ile İlgili Çalışmalar
Özellikler
Araştırmacı
Doğa kurallarını bilme
Green (1981)/Priest (1987)/Tütüncü vd.(2012)
İlkyardım konusunda uzman Green
(1981)/Swiderski(2006)/
olma
InstituteforCareerResearch (ICR) (2006)/ Tütüncü
vd.(2012)
Grup dinamiklerini anlama
Green (1981)/Jordan(2007),Akoğlan Kozak -Karagöz
(2009)
Çevresel farkındalığa sahip Green (1981)/Priest (1987)
olma
Harita okuma ve yorumlama
Green (1981)
Sağlıklı benlik algısına sahip Priest (1987)
olma
Empati kurma
Priest (1987)/Karaküçük (2014)
Çekici kişisel özellikler ve Priest (1987)
davranışlar sergileme
Esnek olma
Priest (1987)/Jordan (2007)/Tütüncü vd. (2012)
Teknik bilgiye sahip olma
Priest (1987)/Jordan (2007)/Tütüncü vd. (2012)/Karaküçük
(2014)
Dürüst olma
Edgintonvd.’den aktaran Akoğlan Kozak ve Yüncü (2009)
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12.

İleri görüşlü olma

13.

İkna edebilme

14.
15.
16.
17.
18.
19.

İstekli olma
Sabırlı olma
Hızlı hareket etme
Fiziksel olarak uygun olma
İşbirlikleri oluşturabilme
Katılımcılar arasında güven
ortamı yaratma
Çatışmaları
çözebilme
ve
anlama
İnsanlara saygılı davranma

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sorumluluk sahibi olma
Çok yönlü olma
Müzik ve drama yeteneğine
sahip olma
Stres yönetimi yapabilme
Zaman yönetimi yapabilme
Kültürel farkındalığa sahip
olma
Doğayı ve canlıları sevme

Edgintonvd.’den aktaran Akoğlan Kozak ve Yüncü
Jordan (2007)
ICR (2006) /Karaküçük (2014)
ICR (2006)
ICR (2006) / Karaküçük (2014)
ICR(2006)
ICR (2006) /Karaküçük (2014)
Jordan (2007)/Karaküçük (2014)
Jordan (2007)/Karaküçük (2014)
Jordan (2007)
Biçer vd. (2006)/Jordan (2007)/ Tütüncü vd. (2012)/
Karaküçük (2014)
Biçer vd. (2006)/Karaküçük (2014)
Biçer vd. (2006)/Tütüncü vd. (2012)
Tütüncü vd. (2012)/Karaküçük (2014)
Tütüncü vd. (2012)

Özellikler ile ilgili Tablo 1 incelendiğinde rekreasyonel liderlerin; doğa kurallarını bilme,
ilkyardım konusunda uzman olma, empati kurma, esnek olma, teknik bilgiye sahip olma,
çevresel farkındalığa sahip olma, harita okuma ve yorumlama, sağlıklı benlik algısına
sahip olma, çekici kişisel özellikler ve davranışlar sergileme gibi özellikleri 1980’li
yıllardaki çalışmalarda ele alınmıştır. Bununla birlikte; yine 1980’li yıllarda rekreasyonel
liderlerin özelliklerinden biri olarak kabul edilen grup dinamiklerini anlama özelliğinin
2006 yılından itibaren rekreasyonel liderlerin bir özelliği olarak ele alındığı görülmektedir.
Taramalarda 2004-2007 yılları arasındaki çalışmalarda rekreasyonel liderlerin dürüst olma,
ileri görüşlü olma, istekli olma, sabırlı olma, hızlı hareket etme, çatışmaları çözebilme ve
anlama gibi özelliklerine vurgu yapıldığı ve bu özelliklerin önemsendiği dikkat
çekmektedir. Bu dönem sonrasında yapılan çalışmalarda, rekreasyonel liderlerin; ikna
edebilme, fiziksel olarak uyum sağlama, işbirlikleri oluşturabilme, katılımcılar arasında
güven ortamı yaratma, insanlara saygılı davranma, sorumluluk sahibi olma, çok yönlü
olma gibi yönetme ve organize etme yetenekleri ile ilgili davranış özelliklerine daha fazla
yer verildiği dikkat çekmektedir. Son yıllardaki çalışmalarda ise rekreasyonel liderlerin;
müzik ve drama yeteneğine sahip olma, stres yönetimi yapabilme, zaman yönetimi
yapabilme, kültürel farkındalığa sahip olma, doğayı ve canlıları sevme gibi estetik
özellikleri ön plana çıkmaktadır.
Bu özelliklerin yanısıra rekreasyonel liderler görevlerini yaparken bazı rolleri de yerine
getirirler.
Rekreasyonel Liderlerin Rolleri
Rekreasyonel liderler gruba ve diğer insanlara daha iyi hizmet edebilmek için mevcut
bütün imkânların kullanımı, imkânların artırımı, yeni fikirler, planlar ve organizasyonlar
düşünüp devamlı geliştirme uğraşı vermeli, böylece etkileyiciliklerini ve
yönlendiriciliklerini kaybetmemelidirler (Başoğlu, 2011: 103). Bu noktada rekreasyonel
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liderlerin rollerinden de bahsetmek gerekmektedir. Rollerle ilgili alanyazında yer alan
çalışmalar Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Rekreasyonel Liderin Rolleri ile İlgili Çalışmalar
Araştırmacı
Priest ve Gass (1997)/Stevens (2010)
Priest ve Gass (1997)
Green (1981)/Priest (1987)/Priest ve Gass (1997)/ Russel (2001)/ ICR
(2006)
Motive edici
Priest
(1987)/PriestveGass
(1997)/Russel
(2001)/Edgintonvd.
(2004)/Karaküçük (2014)
Uzman
Priest ve Gass (1997)/Stevens (2010)
Koruyucu
Swiderski (1981)/Priest (1987)/PriestveGass (1997)/ ICR (2006) /Tütüncü
vd. (2012)

Roller
1.
Dönüşümcü
2.
Öncü
3.
Eğitici
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Örnek
İletişimci
Olanak sağlayıcı
Yenilikçi

11.
12.
13.
14.

Girişimci
İdealist
Koordinatör
Problem çözücü

15.

Karar verici

16.
17.
18.

Bilgilendirici
Yönlendirici
Planlayıcı

Priest ve Gass(1997)
Russel (2001)/ ICR (2006) /Jordan (2007)/Tütüncü vd. (2012)
Russel(2001)
Russel (2001)/Biçer vd. (2006)/Jordan 2007/ Başoğlu (2011)/Karaküçük
(2014)
Russel (2001)
Russel (2001)
Russel (2001)/Stevens (2010)
Priest (1987)/Russel (2001)/Biçer vd. (2006)/Jordan (2007)/Tütüncü vd.
(2012)
Green (1981)/Swiderski (1981)/Priest (1987)/Russel (2001)/ICR
(2006)/Jordan (2007)/Tütüncü vd. (2012)
Stevens (2010)
Stevens (2010
Priest (1987)/Başoğlu (2011)/Tütüncü vd. (2012)

Rekreasyonel liderlerin rollerine ilişkin yapılan çalışmalarda, 1980’li yıllardan 2000’li
yıllara doğru bakıldığında, rekreasyonel liderlerin, eğitici rolünün önemli olduğu görülür.
Bunun yanısıra rekreasyonel liderlerin; motive edici, koruyucu, problem çözücü, karar verici ve
planlayıcı rolüne odaklanılmıştır. 1990’lı yıllarda ise öncü ve örnek olma rolleri eklenmiştir.
1997’de rekreasyonel liderlerin rolleri olarak kabul edilen dönüşümcü ve uzman rollerinin,
daha sonra 2010 yılında yapılan bir başka çalışmada da desteklendiği görülmektedir.
Ayrıca, 2000’li yılların başlarında, rekreasyonel liderlerin; olanak sağlayıcı, girişimci, idealist,
iletişimci ve yenilikçi rollerinin olduğu ortaya konmuştur. Yine 2000’li yılların başında ön
plana çıkan ve 2010 yılında da desteklenen bir başka rol ise koordinatör rolüdür. Ancak
2010’da yapılan çalışmalarda bilgilendirici ve yönlendirici rollerinin ön plana çıktığı dikkat
çekmektedir.
Rekreasyonel liderlerin özelliklerinin ve rolleri ile ilgili bu tartışmaların, rekreasyon ve
aynı zamanda önemli bir turizm aktörü olan turist rehberleri içinde düşünülmesi
gerekmektedir. Çünkü turist rehberleri bu sektörün önemli bir hizmet sağlayıcısıdırlar
(Hu, 2007: 18).
TURİST REHBERLERİ
Tur operatörleri veya seyahat acenteleri tarafından hazırlanan turları satın alan turistlerin
beklentilerinin karşılanabilmesi için kendisini yenileyen ve sürekli bilgisini artıran turist
rehberlerine ihtiyaç vardır. ‘‘Bir ülkenin turizm ürününün doğrudan tanıtımını yapan ve
konukları bilgilendiren kişi’’ olarak tanımlanan turist rehberlerinin, bu temel
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fonksiyonlarından dolayı bilgi düzeyindeki yeterliliklerinin son derece önemli olduğu
vurgulanmaktadır (Değirmencioğlu, 2001: 189-190). Turist rehberleri görevleri gereği
turistle birebir temas halindedirler, ürünü birlikte üretirler, turistin mutluluklarını ve
şikâyetlerini birlikte yaşarlar (Ahipaşaoğlu, 2006: 2). Edindikleri bu misyonlar dolayısıyla
turist rehberlerinin sahip olduğu özellikler turun kalitesini ve turistlerin seyahatlerinden
tatmin oluşlarını etkilemektedir. Bu nedenle, turist rehberlerinin sahip olması gereken
özellikler önem kazanmış ve alanyazında ele alınan önemli konulardan biri olmuştur.
Turist Rehberlerinin Özellikleri
Bir bölgeyi özellikle ilk kez ziyaret eden turistlerin o bölge hakkındaki genel izlenimleri,
kendilerine eşlik edecek olan rehberin şahsında bütünleşmekte, bölgede yaşayan
toplumun imajı ile özdeşleşmektedir (Değirmencioğlu, 2001: 190). Alanyazındaki
çalışmalarda ortaya konan turist rehberlerinin özelliklerine ait bilgiler Tablo 3’te
sunulmuştur.
Tablo 3. Turist Rehberlerinin Özellikleri ile İlgili Çalışmalar
Özellikler
Araştırmacı
1.
Fiziki yeterlilik
Ahipaşaoğlu (2006)/MYK (2010)
2.
Yenilikçi olma
3.
Sorunları çözme
Evans (1976)/Mancini1996’dan aktaran Bowie ve
Chang (2005)/Ahipaşaoğlu (2006)/ Çolakoğluvd.
(2007)/Collins(2010)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Disiplinli olma
Çevreye duyarlı olma
Güler yüzlü ve nazik olma
Ekipmanları dikkatli kullanma
Mesleki ahlaka sahip olma
Sorumluluk alma
Adil olma

11.
12.
13.
14.
15.

Araştırmacı olma
Etkili ve güzel konuşma
İlkyardım bilgisine sahip olma
Harita okuyabilme
Sağlığı ve güvenliği ön planda
tutma

MYK (2010)

Mancini1996’dan aktaran Bowie ve Chang (2005) /
MYK (2010)
MYK (2010)/Collins (2010)
Collins(2010)

Tablo 3 incelendiğinde 1976’dan bu yana turist rehberlerinde bulunması gereken en temel
özelliklerden birinin sorunları çözme yeteneği olduğu görülmektedir. Fiziki yeterlilik, yenilikçi
olma, adil olma, araştırmacı olma ve etkili ve güzel konuşma özelliklerinin görece daha yeni
çalışmalarda ortaya konduğu, ancak geçmişte olduğundan daha fazla üzerinde durulmaya
başlanan özellikler olduğu söylenebilir. Disiplinli olma, çevreye duyarlı olma, güler yüzlü ve
nazik olma, ekipmanları dikkatli kullanma, mesleki ahlaka sahip olma ve sorumluluk alma
özelliklerinin ise turist rehberlerinin mesleki yeterliliklerinin çerçevesinin çizildiği raporda
yer aldığı görülmektedir. Özellikle, açık alan liderliği yapan turist rehberlerinin ilkyardım
bilgisine sahip olma, harita okuyabilme ve sağlığı ve güvenliği ön planda tutma gibi güvenlik ile
ilgili özelliklerinin de ilgili çalışmalarda sıkça ele alındığı görülmektedir.
Turist rehberlerinin yüklendikleri bu önemli misyonlar nedeniyle sahip olması gereken
özellikler yanında, bazı önemli rolleri de vardır.
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Turist Rehberlerinin Rolleri
Turist rehberleri bir bölgeye gelen turistlerle sürekli iletişim halinde olduklarından ve
onların tatillerinden memnun kalmalarını doğrudan etkilediklerinden, turist rehberlerinin
yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle,
turist rehberlerinin üstlendikleri rollerin önemi de artmaktadır. Alanyazındaki
çalışmalarda ortaya konan turist rehberlerinin rolleri Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Turist Rehberlerinin Rolleri ile İlgili Çalışmalar
Araştırmacı
Pond’dan aktaran Yenipınar ve Zorkirişci (2013)/
Medlick ve Lockwood (2002)
Yardımcı
Pond’dan aktaran Yenipınar ve Zorkirişci (2013)/ Medlick ve Lockwood
(2002)/Randall ve Rollins (2009)
Temsilci
Pond’dan aktaran Yenipınar ve Zorkirişci (2013)
Liderlik
Cohen
(1985)/Gurungvd.’den
aktaran
Beeftink(2011)/Moscardo
(1998)/Howard vd. (2001)/ MedlickveLockwood (2002)/Beeftink (2011)/
Çolakoğlu vd. (2007)/Avcıkurt’tan aktaran Güzel ve Köroğlu
(2014)/Güzel ve Köroğlu (2014)
Arabuluculuk
Evans (1976)/Cohen (1985)/Weiler ve Davis (1993)/Gurung vd.
(1996)/McDonnal (2001) / Howard vd. (2001)/Medlick ve Lockwood
(2002)/Christie
ve
Mason
(2003)/Beeftink
(2004)/Weiler
ve
Yu(2007)/Wang (2013)/Güzel ve Köroğlu (2014)
İletişim
Gurung vd. (1996)/Moscardo (1998)/Medlick ve Lockwood
(2002)/Çolakoğlu vd. (2007)/Randall ve Rollins (2009)
Çevreyi
Weiler ve Davis (1993)/Howard vd. (2001)
koruma
Zaman
Howard vd. (2001)
yönetimi
Howard vd. (2001)
Motive etme
Güvenliği
Gurung vd. (1996)/Howard vd. (2001)/Medlick ve Lockwood (2002)
sağlama
Bilgi verme
Gurung vd. (1996)/Moscardo (1998)/MedlickveLockwood (2002)
Yenilikçi
Medlick ve Lockwood (2002)
Grup
Cohen (1985)/Gurung vd. (1996)/Howard vd. (2001)/Gale ve Beeftink
dinamiklerini
(2004)/Güzel ve Köroğlu (2014)
yönetme

Roller
1.
Eğitici
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tablo 4’e bakıldığında turist rehberlerinin liderlik, arabuluculuk ve grup dinamiklerini
yönetme rollerinin 1970’li ve 1980’li yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya konduğu ve
2010’lu yıllara gelindiğinde hala bu rollerin ön plana çıktığı görülmektedir. Tabloda yer
alan diğer rollerin de 1990’lı yılların başında ortaya konduğu ve günümüzde yapılan
çalışmalarda da turist rehberlerinin bu rollerine dikkat çekildiği anlaşılmaktadır. Turist
rehberleri turist gruplarına liderlik ettiklerinden ve turistlerle sürekli iletişim halinde
olduklarından turist rehberlerine önemli görevler düşmektedir. Alanyazında da sıkça
vurgulandığı gibi mesleki özelliklerden dolayı rehberler farklı özelliklerdeki gruplara
liderlik edebilmeleri için yukarıda verilen özelliklere sahip olmalı ve üstlendikleri rolleri
yerine getirmelidirler.
YÖNTEM
Bu çalışmada, rekreasyonel liderler ile turist rehberleri ile ilgili alanyazın üzerinden
kavramsal bir analiz yapılmıştır. Analizin ilk aşamasında konu ile ilgili başat çalışmalar
üzerinden bir tarama gerçekleştirilmiştir. Bu taramada ulaşılabilen en eski kaynak 1976’ya
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ait olduğundan, 1970’li yıllardan itibaren yazılan kitaplar, makaleler, bildiriler ve internet
sayfaları incelemeye alınmıştır. Bu incelemeler, 10 Mart-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında,
Anadolu Üniversitesi, Google Akademik ve YÖK tez veri tabanları üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler sırasında rekreasyonel liderlerin özellik ve rollerine
ilişkin kaynaklara ulaşabilmek amacıyla şu temel temalardan (anahtar kelimeler)
yararlanılmıştır; rekreasyonel lider, açık alan liderliği, terapatik rekreasyon liderliği, rekreasyon
rehberi ve aktivite liderliğidir. Turist rehberlerinin özellik ve rollerine ilişkin kaynaklara
ulaşabilmek amacıyla; turist rehberleri, turist rehberlerinin özellikleri, turist rehberlerinin rolleri,
tur yönetimi ve tur lideri temel tema olarak seçilmiştir.
Ana ya da temel temalarına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda; rekreasyonel
liderlerin özellikleri, rekreasyonel liderlerin rolleri, turist rehberlerinin özellikleri ve turist
rehberlerinin rolleri olmak üzere dört boyut belirlenmiştir. Rekreasyonel liderlerin ve turist
rehberlerinin özellikleri ve roller bağlamındaki benzerlik ve örtüşmeler manuel olarak
işaretlenmiştir. Daha sonra elde edilen bu benzerlikler tablo haline getirilerek, bu tablolar
üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır.
BULGULAR
Belirlenen rekreasyonel liderler ile turist rehberlerinin özellikleri ve rolleri üzerinden
yapılan değerlendirmeler sonucunda bu iki seyahat aktörünün özellik ve rollerinin önemli
ölçüde örtüştüğü görülmüştür. Elde edilen sonuçlar Tablo 5 ve Tablo 6’da karşılaştırmalı
olarak verilmiştir.
Rekreasyonel Liderler ile Turist Rehberlerinin Özelliklerine Yönelik Karşılaştırmalı
Bulgular
Yapılan değerlendirmeler, rekreasyonel liderlere ilişkin 28 özellik; turist rehberlerine
ilişkin ise 15 özellik olduğu anlaşılmıştır. Rekreasyonel liderler ile turist rehberlerinin
özelliklerinden benzerlik gösteren özellikler Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Rekreasyonel Liderler ile Turist Rehberlerinin Özellikleri

Rekreasyonel
Özellikleri

Liderlerin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.

Harita okuyabilme

bilgisine

7.

İlkyardım
sahip olma

6.

Sorumluluk alma

5.

Mesleki ahlaka sahip
olma

Ekipmanları dikkatli
kullanma

Güler yüzlü ve nazik
olma

Çevreye duyarlı olma

Fiziki yeterlilik

Turist Rehberlerinin
Özellikleri
1.
2.
3.
4.

İlk yardım konusunda uzman
olma
Harita okuma ve yorumlama
Teknik bilgiye sahip olma
Dürüst olma
Fiziksel olarak uygun olma
İnsanlara saygılı davranma
Sorumluluk sahibi olma
Doğayı ve canlıları sevme

Kuramsal olarak taranan çalışmalar sonucunda rekreasyonel liderlerin ve turist
rehberlerinin; fiziki yönden yeterli olma, sorumluluk sahibi olma, ilk yardım bilgisine sahip olma,
harita okuyabilme özelliklerinin birebir örtüştüğü görülmüştür. Ayrıca, turist rehberlerinin
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çevreye duyarlı olma özelliği, rekreasyonel liderlerin doğayı ve canlıları sevme özelliği ile
örtüşmektedir. Rehberlerin, güler yüzlü ve nazik olma özelliği ile rekreasyonel liderlerin
insanlara saygılı davranma özelliği ile benzeşmektedir. Ayrıca rehberlerin ekipmanları dikkatli
kullanma özelliği rekreasyonel liderlerin teknik bilgiye sahip olma özelliğiyle; rehberlerin
mesleki ahlaka sahip olma özelliği, rekreasyonel liderlerin dürüst olma özelliğiyle aynı yönde
kabul edilebilir.
Rekreasyonel Liderler ile Turist Rehberlerinin Rollerine Yönelik Karşılaştırmalı
Bulgular
Yapılan değerlendirmeler sonucunda, rekreasyonel liderlere ilişkin temel 18 rol, turist
rehberlerine ilişkin 13 rol bulunmuştur. Rollerle ilgili karşılaştırmalara Tablo 6’da
verilmiştir.

Rekrasyonel
Rolleri

Liderlerin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.

Yenilikçi rolü

Bilgi verme

Güvenliği
sağlama

Motive etme

İletişim

Temsilci

Yardımcı

Eğitici

Tablo 6. Rekreasyonel Liderler ile Turist Rehberlerinin Rollerinin Karşılaştırılması
Turist Rehberlerinin
Rolleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eğitici
Motive edici
Koruyucu
Örnek
İletişimci
Olanak sağlayıcı
Yenilikçi
Bilgilendirici

Tablo 6’da görüldüğü üzere birebir örtüşen roller; eğitici, iletişimci, motive edici, bilgilendirici
ve yenilikçi rolleridir. Turist rehberlerinin yardımcı rolü, rekreasyonel liderlerin olanak
sağlayıcı rolüyle; rehberlerin temsilci rolü, rekreasyonel liderlerin örnek olma rolüyle ve son
olarak, rehberlerin güvenliği sağlama rolüyle rekreasyonel liderlerin koruyucu rolü benzerlik
göstermektedir.
SONUÇ
Bu çalışma, alanyazında yer alan rekreasyonel liderlerin ve turist rehberlerinin özellikler
ve roller itibariyle karşılaştırmalı değerlendirmesini yapmaktır. Elde edilen sonuçların
örtüşmesi, turist rehberlerinin aslında birer rekreasyonel liderler olduğuna işaret etmesi
bakımından önemlidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, ilgili alanyazın taranmış, hem
rekreasyonel liderlerin hem de turist rehberlerinin özellikleri ve rollerine ilişkin ifade
havuzu oluşturulmuştur. Oluşturulan bu havuzda yer alan özellikler ve roller sıralanmış,
rekreasyonel liderler ve turist rehberleri bağlamında karşılaştırmalı olarak
değerlendirilmiş ve manuel olarak işaretlenmiştir. Sonuçta, rekreasyonel liderler ile turist
rehberlerinin benzer özelliklere ve rollere sahip oldukları anlaşılmıştır. Böylece,
rekreasyonel liderler olarak turist rehberlerinin farklı rekreatif aktivitelere yönelik fiziki
yönden yeterli olmaları gerektiği söylenebilir. Turist rehberi, turist grubuna liderlik
ederken sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Rehberin, rekreatif aktiviteler sırasında
meydana gelebilecek yaralanmalara müdahale edebilmek adına ilk yardım bilgisine sahip
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olması çok önemlidir. Rekreasyonel liderler olarak turist rehberleri, harita okuyabilmeli ve
turist grubunu yönlendirebilmelidir. Tıpkı rekreasyonel liderler gibi turist rehberlerinin de
çevreye duyarlı olması; başka bir ifadeyle doğayı ve canlıları sevmesi gerekmektedir.
Turist rehberleri, rekreatif aktivitelere katılan katılımcılara güler yüzlü, nazik ve saygılı
davranmalıdır. Ayrıca, turist rehberleri, rekreatif aktiviteler sırasında kullanılacak
ekipmanları bilmeli ve rekreatif aktivitelerin türüne göre teknik bilgiye sahip olmalıdır.
Bununla birlikte, birer rekreasyonel lider olan turist rehberlerinin mesleğini icra ederken
ahlaklı ve dürüst olması beklenmektedir.
Rekreasyonel liderler olarak turist rehberleri, eğitici ve bilgilendirici olmalıdır. Bunun
yanısıra, kişilerarası iletişimi kuvvetli olmalı, turistleri aktivitelere katılımları sırasında
motive edebilmeli ve yenilikçi tarafıyla ön plana çıkabilmelidirler. Ayrıca aktiviteler
sırasında turistlerin ihtiyaç duyduğu konularda onlara yardımcı olmalı ve her türlü
olanağı sağlamalıdırlar. Rekreasyonel liderler olarak turist rehberleri iyi birer temsilci
olmalı ve davranışlarıyla turistlere örnek olmalıdırlar. Son olarak, turistlerin güvenliğini
sağlayarak koruyucu rolünü benimsemelidirler.
Sonuç olarak, bu değerlendirmeler bağlamında, rekreasyonel liderlerin bazı özelliklerinin
ve rollerinin turist rehberlerinden farklılaştığı görülse de mesleki açıdan incelendiğinde;
turist rehberlerinin de farklılaşan bu özelliklere ve rollere sahip olması gerektiği
görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, aslında turist rehberlerinin rekreasyonel liderler olarak
kabul edilip; buna göre eğitilmesi, donanımlarının buna göre düzenlenmesi
gerekmektedir. Ancak bunun için turist rehberlerinde bulunması gereken özellik ve
rollerinin içinin doldurulması ve rekreasyonel liderlik modeli içinde beslenmesi
gerekmektedir. Bu doğrultuda, turist rehberlerinin rekreasyonla ilgili eğitimlere
katılmaları sağlanmalıdır. Yapılacak bu çalışmalar ile turizm faaliyetleri içerisinde önemli
bir yere sahip olan turist rehberleri, rekreasyonel liderler olarak rol ve özelliklerinin
getirdiği
yükümlülüklerin
farkına
vararak
uygun
liderlik
davranışları
sergileyebileceklerdir. Ayrıca, turist rehberliğiyle ilgili eğitim veren ön lisans ve lisans
düzeyindeki eğitim kurumlarında, liderlik ve rekresyonel liderlikle ilgili derslerin
verilmesi de önerilebilir.
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ÖZET
Teknolojinin günümüzde büyük bir gelişme göstermesi ve bunun sonucunda
yaygınlaşması ile beraber internetin Türkiye’de ve dünyada kullanımı her geçen gün
artmaktadır. İnsanların kendi oluşturdukları hesaplarda kendilerine ait fotoğraf, video ve
anlık durumlarını paylaştığı ve diğer kişilerle iletişim kurabildiği internet ortamı olan
sosyal medya günümüzde sadece tüketicilerin değil işletmelerin de ilgi alanına
girmektedir. Bununla beraber sosyal medya bir pazarlama çeşidi haline gelmiştir.
Turistlerin ürün satın alımında pazarlamanın bu yeni çeşidinden etkilenmesi sonucu
sosyal medya turizm işletmeleri açısından önemli bir araç haline gelmiştir. Bu bağlamda
bu çalışmanın amacı, turistlerin sosyal medyayı ne sıklıkta kullandıkları ve sosyal
medyanın turistlerin ürün satın alma davranışına olan etkisini ortaya koymaktır. Bu
çalışma, örneklem grubu seçilen Afyonkarahisar ilinin merkez ilçesinde ikamet eden 386
katılımcı ile yüz yüze anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bulunan
anket soruları 5’li likert ölçeğine göre tasarlanmıştır. Çalışmada elde edilen veriler
sonucunda katılımcıların en çok kullandıkları sosyal medya hesapları Facebook, Instagram
ve Twitter olduğu görülmektedir. Ayrıca çalışmada katılımcıların turistik ürün alma
sürecinde sosyal medyayı etkin bir şekilde kullandıkları ve sosyal medyanın turistik ürün
satın alma davranışını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya Pazarlaması, Turizm ve Sosyal Medya,
Turistik Ürün.
GİRİŞ
İletişim teknolojilerinin gelişimi ile beraber insanlar yeni iletişim ortamlarına
yönlenmişlerdir. Yeni iletişim ortamları, iletişimin modernleşmesi ile beraber internet
olmuştur, 1970’li yıllarla beraber başlayan internet kullanımı, devam eden süreçte artmış,
özellikle 1990’lı yıllarda kullanım oranı büyük bir artış göstermiştir. 2000’li yıllar
gelindiğinde ise sosyal medyanın etkisiyle her kesimden insanın ilgi alanına girmiştir
(Vural Akıncı ve Bat, 2010).
Sosyal medya insanların, deneyimlerini, ilgi alanlarını düşüncelerini ve aktivitelerini
paylaştıkları ve diğer insanlarla iletişime geçtiği bir sosyal platform olarak tanımlanabilir.
Oluşturulan bu platformlar üzerinde ulusal ve uluslararası kurumlarda pazarda daha fazla
rekabet gücü elde edebilmek için sosyal medyayı kullanmaya başlamışlardır. (Sü Eröz ve
Doğdubay, 2012). Çetinsöz ve Akdağ (2015), 2014 yılının ikinci yarısında, dünyada
yaklaşık 3 milyar kişinin, Türkiye’de ise 40 milyona yaklaşık kişinin internet kullanıcısı
olduğunu ve bunların büyük bir çoğunluğunun sosyal medyayı kullandığını
vurgulamakla beraber en çok kullanılan sosyal medya hesaplarını sırasıyla, Facebook,
Twitter, Instagram ve Google+ olarak belirtmişlerdir.
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Turizm sektöründe yer alan firmalarda bu gelişmelere duyarsız kalmamış ve sosyal medya
kullanımı gün geçtikçe turizm sektöründe bulunan işletmelerde artmaktadır (Yayla, 2014).
Sosyal medya sayesinde otel işletmeleri, tur operatörleri ve seyahat acentelerinin yanı sıra
destinasyonlara da fırsatlar sunulmaktadır (Dirik, 2012).
Bu bilgiler kapsamında, bu araştırmanın temel amacı sosyal medyanın tüketicilerin turistik
amaçlı seyahat davranışlarına etkisini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında sosyal
medya araçlarının genel olarak tüketicinin satın alma öncesi ve satın alma sonrası
davranışlarını hangi boyutlarda etkilediğini ve sosyal medya paylaşımlarının etkisini
ortaya koymak da amaçlanmıştır. Bu doğrultuda sosyal medyanın turistik ürün satın alma
davranışına etkisi çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Tüketiciler günümüzde, geçmişten gelen pazarlama iletişimini kullanmaları yanı sıra,
deneyim yaşamış olan tüketicilerinde görüş ve yorumlarının bulunduğu sosyal medyayı
da bir kaynak olarak kullanmaktadırlar. Bu noktada tüketiciler için yeni bir kaynak olan
sosyal medyanın tüketici davranışını ve mal ve hizmetin satın alma kararını ne kadar
etkilediğini ve geçmişle arasında nasıl bir fark ortaya koyduğunu saptamak ve son
dönemlerde özellikle termal turizmde büyük gelişmeler gösteren Afyonkarahisar ilinde
böyle bir çalışmanın yapılmamış olması bu çalışmanın gerekçesini ve önemini ortaya
koymaktadır.
Çalışma gerçekleştirilirken Afyonkarahisar ilinde internet kullanıcı sayısının fazla olması
nedeni ile bu kullanıcıların hepsine ulaşmak hem fazla zaman almakta hem de maliyetlidir.
Bu nedenlerden dolayı örneklem yapılmış ve örneklem yöntemi olarak tesadüfi örnekleme
yöntemi seçilmiştir.
SOSYAL MEDYA
Bireylerin birbirleri ile iletişim kurması teknolojinin gelişmesi ile daha etkileşimli hale
gelmiştir. Bu etkileşimle bitlikte insanlar bilgiyi elde ederken herhangi bir aracı olmadan
doğrudan kaynağından öğrenmeye başlamıştır (Çildan vd., 2012). Bu doğrultuda sosyal
medyanın geleneksel medyadan farkı kişilere sadece farklı kanallardan bilgiye ulaştırması
değil aynı zamanda kişilerin sosyal ağlarda birbirleri ile iletişim kurmasını sağlamasıdır
(İşlek, 2012). Sosyal medya hem bilgi, hem teknoloji, hem de iletişimi bünyesinde
barındırmaktadır. Literatürde sosyal medya ile ilgili yapılmış tanımlara bakıldığında,
sosyal medya; sürekli geliştirilebilen, tüketicinin katılımının olduğu sanal platformdur
(Kalafatoğlu, 2010). Aynı zamanda sosyal medya kişilerin, birbirleriyle iletişime geçtiği,
fotoğraf, video, anlık durumlarını paylaşmasını sağlayan, insanların ilgi alanına
girebilecek olguları bünyesinde barındıran internet ortamıdır. (Barutçu ve Tomaş, 2013,
Erol ve Hassan, 2014).
Olgun (2015)’e göre sosyal medya, kısa anlamıyla insanların birbirleri ile iletişime
geçmesidir. Geniş anlamda ise, insanların kendine özgü profil oluşturarak ve bu
profillerdeki özellikleri diğer kişilerle izin verdiği kadarını paylaştığı, ve diğer insanların
oluşturduğu profillere bakmasını sağlayan internet ortamıdır.
Başlarda çok fazla önemsenmeyen sosyal medyanın artık kendisini idare edecek kadar
bilgisayar kullanmayı bilen hemen her yaştan kişinin ilgi alanları içinde yer aldığı
görülmektedir (Tektaş, 2014). 2015 yılı verilerine göre dünyada 3 milyar 366 milyon 261
bin civarında internet kullanıcısı vardır. Bu kullanıcıların 2 milyar 78 milyonu aynı
zamanda sosyal medyada aktiftir (İnternet World Stats, 2015).
Türkiye’de 2015 yılı verilerine göre, 37.7 milyon internet kullanıcısı vardır, buna bağlı
olarak 40 milyon sosyal medya hesabı ve mobil olarak 32 milyon sosyal medya hesabı
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bulunmaktadır (Digital ajanslar, 2016). Türkiye’de yaklaşık 40 milyon Facebook kullanıcısı
bulunmaktadır. Bir diğer paylaşım sitesi olan Twitter’ın ise Türkiye’de 11 milyon 537 bin
kullanıcısı bulunmaktadır (We are Social, 2015). Ayrıca TÜİK verilerine göre, İnternet
kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç ayında internet kullanan
bireylerin %80,9’u sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf
vb. içerik paylaşmaktadır (TÜİK, 2014) Sosyal medya kullanımının faydalarına ve
kullanım yaygınlığına işletmelerde ayak uydurmuş, daha önceleri internet siteleri
aracılığıyla yürüttükleri faaliyetleri sosyal medyaya taşımaya başlamışlardır. Turizm
sektöründe yer alan konaklama işletmeleri de bu duruma kayıtsız kalmamış ve sosyal
medya üzerinden pazarlama faaliyetlerine başlamışlardır (Zengin ve Eryılmaz, 2014).
SOSYAL MEDYA VE TURİZM
Sosyal medya, özellikle batılı ekonomilerde insanların yaşamlarının merkezi haline
gelmiştir. Böylece doğal olarak insanların gözleme, dinleme ve birbirleri ile iletişim
kurmak için başvurduğu yöntem olmuştur (Poyntner, 2010, çvr: Şensoy, 2012). Yeni
teknoloji ile beraber insanlar internet ve teknolojik aletleri, akıllı telefon uygulamalarını,
sosyal medya sitelerini daha sık kullanmaya başlamış ve bu durum ile teknoloji ve
internetteki hızlı değişim turizm sektörünü de önemli anlamda etkilemeye başlamıştır
(Şengün, 2015).
Tüketiciler turistik ürünü kullanmadan önce deneme olanağının bulunmaması turistik
ürün ile ilgili potansiyel turistlerin satın alma kararlarını karmaşıklaştırmaktadır (Dalgın
ve Oruç, 2015). Bugünün toplumunda insanlar turistik seyahate çıkmadan önce, seyahat
etmek istedikleri yer hakkında bilgi sahibi olmak için internet ve sosyal medyayı
kullanmaktadır. Özellikle sosyal medyada bu konuda öğrenmek istedikleri bilgilere hızlı
bir şekilde ulaşabilmektedirler (Dina ve Sabou, 2012). Turizmde, sosyal medyanın rolü
giderek artmış, özellikle bilgi amaçlı kullanılmaya başlanması ile beraber karar verme ve
tanıtım aşamalarında etkin rol almıştır (Zeng, 2013). Dünya Turizm Örgütüne göre, web
kullanıcılarının %95’i interneti seyahat bilgilerini toplamak için, %93’ü tatil planlamalarını
yapmak için turizm web sitelerini ziyaret etmektedir (Yazgan, 2012).
İnsanların seyahat deneyimleri, seyahat etmeden öce insanların deneyimlerinden
edindiği ön bilgi, seyahat ve konaklama esnasında edindiği deneyimini anında internet
platformunda paylaşması ve deneyim sonrası tecrübelerini paylaşım ve yorumlar ile ifade
etmesi ile üç aşamadan oluşmaktadır (Milano vd., 2011).
İnsanlar seyahate çıkmadan önce sosyal medyada edindiği bilgiler sayesinde seyahat
planlamalarında karşılaştıkları problemler onlar için şaşırtıcı olmamaktadır (Baggio vd.,
2008). Kullanıcılar tarafından deneyimlerin paylaşılması ve başkalarınca da tavsiye
edilmesi tüketiciler tarafından daha güvenilir bulunmaktadır. Turizm endüstrisinde yer
alan işletmeler tarafından hazırlanan olumlu özellikleri üzerinde odaklanan web siteleri
ya da tanıtım broşürlerinden ziyade, ürünleri kullanmış olan diğer kişilerin yorum ve
değerlendirmeleri turistik ürünü satın alacak potansiyel tüketiciler üzerinde daha etkili
olmaktadır. Diğer bir deyişle; geleneksel medyada ürünün tanıtımı profesyoneller
tarafından gerçekleştirilirken, sosyal medyada aynı ilgi alanına sahip farklı kullanıcıların
oluşturduğu ağlar sayesinde daha doğru bilgi edinildiğinden hareketle sosyal medya
turizm tüketicileri açısından daha tercih edilir bir yöntem olmaktadır (Sü Eröz ve
Doğdubay, 2012).
Bu gelişmeler, turizm sektöründe hizmet veren ticari kuruluşların interneti ve web
sitelerini kullanma becerisini ve etkinliğini daha da önemli hale getirmiştir. Sektördeki
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ticari kuruluşların ayakta kalabilmesinde ya da rekabet edebilmesinde seyahat
acentalarının web sitelerini ve bunun yanında özellikle sosyal ağlar gibi destekleyici
uygulamaları kullanma becerisi belirleyici olabilmektedir (Morkoç ve Doğan, 2015).
YÖNTEM
Evren Ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Afyonkarahisar ilinde bulunan, sosyal medya kullanan kişiler
oluşturmaktadır. Ancak evreninin büyüklüğü ve evrenin tamamına ulaşmak oldukça zor
olduğundan örnekleme yöntemine başvurulmuştur.
Örneklem olarak Afyonkarahisar il merkezi seçilmiştir. TÜİK (2015) verilerine göre
Afyonkarahisar ili merkez nüfusu 217.805 kişidir. Bu kapsamda, Yazıcıoğlu ve Erdoğan
(2004)’ün yaptıkları çalışmada ortaya koydukları örneklem büyüklüğü tablosundan
yararlanılmıştır. Bu bağlamda 0.05 hata payı düşünülerek 430 katılımcıya ulaşılarak 386
tanesi değerlendirmeye tabi tutulmuş ve ulaşılması gereken 384 kişi sayısı aşılmıştır.
Verilerin Toplanması
Çalışmada verilerin toplanması amacı ile kullanılan anket yöntemi dört bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik bilgiler ve sosyal medya kullanım sıklığı üzerine
bilgi toplamak amacı ile tasarlanmış 6 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm turistlerin
turistik ürün satın alma üzerine sosyal medyadan bilgi alma düzeyini ölçmek amacıyla 6
sorudan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde turistlerin sosyal medya ile etkileşimini ve
güvenini ölçmek amacıyla 6 sorudan oluşmaktadır. Dördüncü bölümde turistlerin turistik
ürün satın almadan önce sosyal medyadan yararlanma düzeylerini ölçmek amacıyla
tasarlanmış 4 sorudan oluşmaktadır. Beşinci bölüm turistlerin turistik deneyim sonrası
sosyal medyayı kullanım düzeylerini ölçmek amacıyla 7 sorudan oluşmaktadır. 5’li Likert
şeklinde hazırlanan sorularda, “Kesinlikle Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, “Ne
Katılıyorum Ne Katılmıyorum (3)”, “Katılmıyorum (2)” ve “Kesinlikle Katılmıyorum (1)”
şeklinde derecelendirme yapılmıştır. Çalışmada Likert ölçeğinin kullanılmasının asıl
nedeni katılımcıların belirli ifadelere hangi düzeyde katılıp katılmadıklarını göstermesidir.
Çalışmadaki veriler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmaya ait sorular
oluşturulurken Eryılmaz ve Zengin (2014), İşlek (2012) ve Özdil (2011) ‘in çalışmalarından
yararlanılmıştır.
Verilerin Analizi
Çalışmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 18.00 for Windows programı
kullanılmıştır. Veriler frekans analizi değerleri hesaplanarak değerlendirilmiştir.
Geçerlilik ve Güvenirlilik
Araştırmada yapılan güvenirlik analizinde Cronbach Alfa katsayısı 0.91 olarak tespit
edilmiştir. Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda elde edilen alfa değerinin 0.70
düzeyinin üzerinde gerçekleşmesi sonucu araştırmanın güvenilir düzeyde olduğu
söylenebilir (Nunnanly, 1967. akt: Çetinsöz ve Akdağ, 2015).
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen veriler ile katılımcıların demografik özellikleri,
sosyal medya kullanımlarına kullanım oranlarına ve kullanım sıklıklarına, ifadelere
katılma oranlarını hesaplamak amacıyla frekans değerleri analizi yapılarak bu verilere
ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
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Tablo1: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Bulgular
Değişkenler
Grup
N
%
Erkek
209
54,1
Cinsiyet
Kadın
177
45,9
20 yaş ve altı
74
19,2
21-30
162
42,0
31-40
66
17,1
41-50
58
15,0
Yaş
51-60
23
6,0
61 yaş ve üstü
3
0,7
İlkokul
58
15,0
Lise ve dengi
82
21,2
Ön Lisans
83
21,5
Lisans
126
32,6
Lisans Üstü
36
9,3
Eğitim Durumu
Diğer
1
0,3

Facebook Kullanıcısı
Twitter Kullanıcısı
Instagram Kullanıcısı
Myspace Kullanıcısı
Hi5 Kullanıcısı
Diğer Paylaşım Siteleri kullanıcısı

Paylaşım Siteleri Günlük Ziyaret
Sayısı

Paylaşım Siteleri Günlük Kullanım Süresi

Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
1-2 kez
3-5 kez
6-8 kez
9-11 kez
12 ve üstü
Diğer
1 saatten az
1-2 saat
3-5 saat
6-8 saat
9-11 saat
12 saat ve üstü

354
32
202
184
253
133
33
353
25
361
74
312
55
113
82
46
74
16
90
147
96
25
19
9

91,7
8,3
52,3
47,7
65,5
34,5
8,5
91,5
6,5
93,5
19,2
80,8
14,2
29,3
21,2
11,9
19,2
4,1
23,3
38,1
24,9
6,5
4,9
2,3

Tablo 1’de görüldüğü üzere 386 katılımcıdan 209 kişi (%54,1) erkek, 177’si (%45,) ise
kadındır. Bu verilerin TÜİK (2015) Afyonkarahisar ilinin nüfus yapısına ilişkin verilere
paralellik gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında ise, 2130 yaş grubu 162 kişi (%42,0), 20 yaş ve altı 74 (%19,2), 31-40 yaş grubunda 66 kişi (%17,1)
olarak katılımların yoğunlukta olduğu yaş gruplarıdır. Katılımın en az olduğu yaş
grupları ise 51-60 yaş grubunda 23 kişi (%6,0) ve 61 yaş ve üstü grubunda ise 3 kişi (%0,7)
şeklinde dağılım gösterdikleri görülmektedir. Eryılmaz ve Zengin (2014) yaptıkları
çalışmada benzer sonuçlar elde etmiştir. Katılımcıların eğitim durumuna göre dağılımları
ise, lisans düzeyinde 126 kişi (%32,6), ön lisans düzeyinde 83 kişi (%21,5), lise ve dengi
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okullar düzeyinde 82 kişi (%21,2) şeklinde görülmektedir. Katılımın en az olduğu eğitim
grubu ise lisansüstü 36 kişi (%9,3) olarak göstermektedir.
Paylaşım siteleri kullanıcı sayısı incelendiğinde, katılımcıların 354’ü (%91,7) Facebook
kullanıcısı iken, Instagram kullanıcılarına bakıldığında katılımcıların 253’ünün (%65,5)
Instagram kullanıcısı görülmektedir. Twitter kullanıcılarına bakıldığında ise
katılımcılardan 202’si (%52,3) Twitter kullanıcısı olduğu görülmektedir. Verilere ilişkin
yapılan benzer çalışmalarda, (Çetinsöz ve Akdağ (2015), Eryılmaz ve Zengin (2014) ve
Solmaz vd., (2013) benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu verilerle beraber
Çetinsöz ve Akdağ çalışmalarında aktardığı bilgiye göre 2014 yılında Twitter
kullanıcısının Instagram kullanıcısında daha fazladır. Bu çalışmada ise Instagram
kullanıcısının Twitter kullanıcısından daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda
Instagram kullanıcılarının Twitter kullanıcılarına oranla arttığı söylenebilir.
Katılımcıların paylaşım sitelerine günlük ziyaret sayısı incelendiğinde, katılımcılardan 113
kişi (%29,3) günde 3-5 kez, 82 kişi (%21,2) ise günde 6-8 kez ziyaret ettikleri görülmektedir.
Veriler ele alındığında katılımcıların yarısından fazlasının günde 8 defadan az sosyal
medyayı ziyaret ettikleri görülmektedir. Katılımcıların paylaşım sitelerine günlük
kullanım süreleri incelendiğinde, katılımın en fazla olduğu ifade 147 kişi (%38,1) ile günde
1-2 saat iken, 9 kişi (%2,3) ile 12 saat ve üzeri ile katılımcıların en az vakit ayırdıkları zaman
grubu olarak gözlemlenmektedir. Katılımcıların sosyal medyaya ayırdıkları vakit, günlük
ziyaret sayısı ile paralellik gösterdiği ve katılımcıların yarısından fazlasının sosyal
medyaya günlük 5 saatin altında vakit ayırdıkları görülmektedir.
Bu sonuçlara göre sosyal medya kullanıcılarının 18-40 yaş aralığında ve eğitim
düzeylerinin üniversite mezunu şeklinde yoğunluk gösterdiği görülmektedir. Ayrıca
kullanıcıların sırasıyla en çok Facebook, Instagram ve Twitter’da vakit geçirdikleri
görülmektedir.
Tablo 2: Bilgi Edinme Faktörlerine İlişkin Bulgular
İFADELER
Kişi
Sayısı
Turistik seyahate çıkmadan önce konaklayacağım konaklama
386
işletmesi hakkında bilgi toplarım.
Sosyal paylaşım siteleri, otel işletmelerinin web sitelerine
386
ulaşmamı sağlar
Sosyal paylaşım sitelerindeki otel işletmeleri hakkında yapılan
386
yorumlar, istediğim seyahat planlamama yardımcı olur.
Sosyal paylaşım siteleri, otel işletmeleri hakkında bilgi almamı
386
sağlar.
Takip ettiğim sosyal medya hesapları, seyahat öncesi vereceğim
386
kararda etkili olur.
Sosyal medyada bir firmanın benle iletişime geçmesi satın alma
386
yönünde beni olumlu etkiler.

Anlam

S.
sapma

4,2

1,15

3,67

1,15

3,72

1,07

3,66

1,04

3,50

1,14

3,38

1,22

Tablo 2 incelendiğinde tüketicilerin turistik ürün satın almadan önce sosyal medyada
konaklayacağı işletme hakkında bilgi topladığı ve bu araştırmalar esnasında diğer
tüketicilerin paylaşım ve yorumlarından etkilendiği ve mal veya hizmet satın alımında bu
faktörlerin etkili olduğu görülmektedir. Buna karşın sosyal medyada bir işletmenin
kendileri ile iletişime geçmesinden etkilenmedikleri görülmektedir.
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Tablo 3: Etkileşim ve Güvence Faktörlerine İlişkin Bulgular
İFADELER
Kişi
Anlam
Sayısı
Sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılan seyahatler hakkındaki
386
3,30
deneyim ve yorumları inandırıcı bulurum.
Turistlerin sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarını,
386
3,23
güvenilir bulurum.
Sosyal paylaşım sitelerinde bir otel işletmesinin sayfasını
ziyaret ettikten sonra, o otel işletmesinde konaklamayı
386
3,39
düşünebilirim.
Sosyal paylaşım sitelerinde, otel işletmeleri hakkında yapılan
386
3,41
yorumlardan etkilenirim.
Konaklama işletmeleri hakkında sosyal medyada yer alan
386
3,49
olumlu paylaşımlardan etkilenirim.
Sosyal paylaşım sitelerinde insanların olumlu paylaşımlarda
386
3,53
bulundukları tesisleri diğerlerine tercih ederim.

S. sapma
1,22
1,26
1,07
1,28
1,25
1,10

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların ifadelere katılım oranı genelde birbirine yakın iken,
sosyal paylaşım sitelerinde insanların olumlu paylaşım yaptığı tesisleri diğer tesislere
oranla daha çok tercih ettiği görülmektedir. Buna paralel olarak katılımcıların sosyal
medyada yer alan olumlu paylaşımlardan etkilendiği de görülmektedir. Buna karşın
sosyal medyada yer alan paylaşımların güvenilir bulunmadığı ifadesi katılımın en az
olduğu ifade olarak gözlemlenmektedir.
Bu doğrultuda tüketicilerin turistik deneyimi yaşamış olan diğer tüketicilerin paylaşım ve
yorumlarından etkilendikleri ve ürün ve hizmet satın alımında bu faktörleri göz önünde
bulundurdukları görülmektedir.
Tablo 4: Yararlanma Faktörlerine İlişkin Bulgular
İFADELER
Kişi
Sayısı
Konaklama işletmesine karar vermek için sosyal paylaşım
386
sitelerinden yararlanmak en iyi yöntemdir
Sosyal paylaşım sitelerinde, otel işletmeleri hakkında yeni şeyler
386
öğrenmek bana zevk verir.
Sosyal paylaşım sitelerinde, otel işletmelerinin satın almayı
düşündüğüm turistik ürün ve hizmetler hakkında yaptığı güzel
386
teklifleri öğrenirim
Sosyal paylaşım sitelerinde konaklamayı düşündüğüm otel
386
işletmelerinin pazarlama kampanyalarını takip ederim

Anlam

S.
sapma

3,18

1,24

3,62

1,10

3,37

1,18

3,17

1,27

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların, sosyal medyada işletmeler hakkında yeni bilgiler
öğrenmekten mutluluk buna karşın sosyal medyada işletmelerin pazarlama
kampanyalarını takip etmedikleri görülmektedir. Bunun yanında tüketicilerin nihai karar
verilmesi için sosyal medyanın en iyi yöntem olmadığı görüşündedirler. Bu doğrultuda
tüketicilerin sosyal medyada işletmelere ulaşmak için özel çaba sarf etmedikleri bu
noktada işletmelerin tüketiciye ulaşması gerektiği söz konusu olmaktadır.
Tablo 5: Deneyim Sonrası Paylaşım Faktörlerine İlişkin Bulgular
İFADELER
Kişi
Anlam
Sayısı
Sosyal paylaşım sitelerindeki beğendiğim otel işletmelerinin
386
3,10
sayfalarını, arkadaşlarımla paylaşırım.
Sosyal paylaşım sitelerinde otel işletmelerinin sayfalarında
386
2,80
yorumlarda bulunurum.
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S.
sapma
1,42
1,42

Bir otel işletmesi hakkında olumlu ya da olumsuz yorumlarımı
sosyal paylaşım sitelerinde arkadaşlarıma iletirim.
Sosyal paylaşım sitelerinde otel işletmelerinin hayranı ya da
takipçisi olarak, bu otel işletmeleri hakkında yenilikleri öğrenirim.
Sosyal paylaşım sitelerinde turistik aktiviteler hakkında diğer
üyelerin yaptıkları yorum ve bilgilendirmelerden faydalandığım
için, ben de kendimi yorum ve bilgi paylaşımında bulunmaya
sorumlu hissederim.
Konakladığım süre boyunca ve konakladığım süre sonrasında
sosyal medyada foto/video/yorum gibi paylaşımlarda bulunurum.
Sosyal paylaşım sitelerinde otel işletmelerinin sayfalarındaki otel
işletmesi hakkındaki fotoğrafları görüntülerim.

386

2,92

1,42

386

3,23

1,20

386

2,79

1,37

386

3,88

1,34

386

3,74

1,29

Tablo5 incelendiğinde katılımcıların konakladığı süre boyunca ve konakladığı süre
sonrasında sosyal medyada paylaşım yapmak ve sosyal paylaşım sitelerinde bulunan otel
işletmelerinin sayfalarında otel işletmesi hakkındaki fotoğrafları görüntülemeye dair
ifadeler en çok katıldıkları ifadeler olduğu görülmektedir. Buna karşın sosyal paylaşım
sitelerinde daha önce yapılan yorumlardan dolayı kendilerinin deneyimlerini paylaşmayı
ve bu sitelerde yorum yapmaya sorumlu en az katıldıkları ifade olduğu görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı turistlerin turistik ürün satın alma öncesi ve sonrasında sosyal medya
kullanım düzeylerini belirlemektir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve
bu sonuçlar doğrultusunda işletmelere önerilerde bulunulmuştur.
Tüketicilerin konaklayacağı yer için bilgi edinme yöntemleri, pazarlama stratejileri ve
turizm işletmeleri için büyük bir önem arz etmektedir. Tüketiciler turistik deneyime
çıkmadan önce sosyal medyada bilgi toplamakta, diğer tüketicilerin deneyimlerini
öğrenme fırsatını elde etmekte ve bu öğrenme sonucu turistik ürün satın alma kararını
vermektedir.
Çalışmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda sosyal medya kullanan bireylerin
çoğunlukla 18-40 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Bu yaş aralıkların turistik
deneyime katılan yaş grupları ile paralellik gösterdikleri söylenebilir. Sosyal medya
kullanıcılarının yoğun olduğu sosyal paylaşım siteleri sırası ile Facebook, Twitter ve
Instagram olduğu görülmektedir. Bu kullanıcıların çoğunluğu günde 3-5 kez paylaşım
sitelerini ziyaret ettiği ve günde 1-5 saat arası vakit geçirdiği görülmektedir.
Çalışmada elde edilen verilere göre tüketicilerin çoğunluğu turistik deneyime çıkmadan
önce sosyal medyada bilgi topladığı, bu bağlamda sosyal medyada yer alan paylaşım ve
yorumların seyahat planlamalarında etkili olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda
tüketicilerin hakkında olumlu paylaşım yapılan tesisleri diğer tesislere tercih ettiği
gözlemlenmiştir. Tüketicilerin turistik deneyim süresi boyunca ve turistik deneyim sonrası
fotoğraf video yorum gibi paylaşımlarda bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuçlar
doğrultusunda işletmelere şu şekilde öneriler sunulabilir:

Sosyal medya kullanıcıları genellikle genç ve orta yaş grubunda
yoğunlaştığından dolayı pazarlama kampanyaları bu pazar bölümüne yönelik
geliştirilebilir.

Tüketiciler turistik seyahate çıkmadan önce sosyal medyada bilgi toplaması göz
önüne alınarak, sosyal medyada işletme adına aktif sayfalar kurularak, tüketiciler
satın alma öncesi bu platformda buluşmaları sağlanabilir.
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Tüketicilerin turistik deneyim sırasında sosyal medyada yoğunlukla fotoğraf,
video gibi paylaşımlar yaptıkları göz önüne alınarak günümüzde popüler hale
gelen öz çekim için belirli noktalar oluşturulabilir.
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ÖZET
Çalışmanın temel amacı turizm işletmelerinde yönetici olarak çalışan ve aynı zamanda
turizm alanında tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin aldıkları
eğitime yönelik algılarının ve aldıkları eğitimin iş hayatlarına etkilerinin belirlenmesidir.
Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilimdalı Tezsiz Yüksek Lisans
Programına devam eden öğrencilerden turizm işletmelerinde yönetici olarak çalışan 7 kişi
araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırmanın amacı çerçevesinde nitel
araştırma yöntemi desenlerinden tekli durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın verileri
ise derinlemesine görüşme ve doküman analizi sonucu elde edilmiştir. Sonuç olarak,
araştırmaya dâhil olan katılımcıların aldıkları eğitime yönelik algılarının olumlu yönde
olduğu, beklentilerinin karşılandığı ve genel olarak aldıkları eğitimden memnun oldukları
ortaya çıkmıştır. Ayrıca alınan eğitimin hem kişisel hem de mesleki gelişime katkı
sağladığı ve gerekli görülerek başka kişilere de önerildiği görüşü öne çıkmaktadır. Ayrıca,
bazı katılımcıların almış oldukları eğitime yönelik bazı eleştiri ve önerileri de
bulunmaktadır. Son olarak bulgulardan yola çıkılarak sektördeki işverenlere, eğitim
kurumlarına ve sektör çalışanlarına yönelik bazı öneriler verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Eğitim, Turizm, Tezsiz Yüksek Lisans, Nitel Araştırma
GİRİŞ
Günümüz dünyasında insanlar çok çeşitli nedenlerle turizm olayına katılmakta ve turizm
sektörü tarafından üretilen mal ve hizmetlerden yararlanmaktadırlar. Turizm, yapısı
gereği emek-yoğun bir sektördür. Üretilen hizmetin kaliteli olması rekabet avantajının
sağlanması açısından büyük öneme sahiptir. İstihdamın kalitesinin de sektördeki hizmet
kalitesiyle ilişkili olduğu düşünüldüğünde çalışanların eğitim durumu önem arz
etmektedir (Kılıç, 2014). Özellikle turizm eğitimi almış bireylerin turizm sektöründe
çalışması hizmet kalitesinin arttırılmasındaki en önemli unsurlardan birisi olarak
görülmektedir (Aydemir, 2008).
Bu çalışmanın amacı da turizm işletmelerinde yönetici olarak çalışan ve aynı zamanda
turizm alanında tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin aldıkları
eğitime yönelik algıları ve aldıkları eğitimin iş hayatlarına etkilerinin belirlenmesidir. Bu
amaç doğrultusunda konu ile ilgili kavramsal çerçevede eğitim ve turizm eğitimi
tanımlanmış, ülkemizdeki turizm eğitimi yapılanması açıklanmış ve yükseköğretim
düzeyinde turizm eğitimi irdelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde Akdeniz

387

Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilimdalı Tezsiz Yükseklisans
programına devam eden ve aynı zamanda turizm sektöründe yönetici olarak çalışanlara
yönelik nitel araştırma yürütülmüştür. Araştırma kapsamında doküman incelemesi ve
bireysel görüşme gibi veri toplama yöntemlerinden faydalanılmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Eğitim
Eğitim, insanların belirli amaçlara göre yetiştirilme süreci olarak tanımlanmıştır (Fidan ve
Erden, 1998:12). Daha kapsamlı bir şekilde ise bireyin zihninin, bedeninin, yeteneklerinin
ve davranışlarının en uygun şekilde ya da istenilen bir doğrultuda geliştirilmesi, bireye bir
takım amaçlara dönük yeni bilgi, davranış ve yetenekler kazandırılması yolundaki
çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır (Akyüz, 2001:2). Diğer bir tanımla eğitim,
bireyin içerisinde yaşadığı toplumda davranış biçimleri edindiği süreçlerin tamamıdır
(Varış, 1996:13). Kısacası eğitim, bireylerin davranışlarında kasıtlı olarak istendik değişme
meydana getirme süreci olarak değerlendirilmektedir (Ertürk, 1975).Eğitimin bu tanımları
yakından incelendiğinde, eğitimde bazı davranışların amaçlandığı ve bu amaçlara
ulaşabilmek için bazı faaliyetlerin olduğu söylenebilir. Mevcut faaliyetlerle etkileşim
halinde olan ve davranış değişikliğine bile etki edebilen bazı unsurlar bulunmaktadır. Söz
konusu unsurlar eğitimin bir öğesini oluştururken, bireylerde davranış değişikliği ve yeni
davranış oluşturulabilmesi amacıyla yapılan bazı planlı faaliyetler de diğer bir unsur
olarak göze çarpmaktadır (Baykul, 1992).
Eğitim, süreç olarak formal ve informal olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Formal
eğitim belirli bir plan ve program çerçevesinde aynı zamanda kontrollü ve örgütlü bir
şekilde yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Formal eğitim
sürecinde, belirli amaçlar doğrultusunda bireylere kasıtlı bir şekilde ve belirli bir zaman
dönemi içerisinde kazandırılmaya çalışılır. Söz konusu süreç örgün eğitim kurumlarında
öğretmen diğer bir deyişle uzman kişiler tarafından yürütülmektedir (Eskicumalı, 2014:4).
Türkiye’de, formal eğitim, örgün ve yaygın olarak iki şekilde sistemleştirilmektedir (Fidan
ve Erden, 1998:13). Örgün eğitim ise, belli bir yaş grubundaki kişilere, ilgili eğitim
sisteminin amaçlarına uygun olarak hazırlanmış programlarla okul ortamında düzenli
olarak verilen eğitim olarak açıklanmaktadır (Dağdeviren, 2007). Yaygın eğitim ise,
toplumun ihtiyaçlarını; bireylerin istek, ilgi ve hizmet anlayışlarına göre dinamik hale
getirmek amacıyla belli programlar halinde sunulan bir eğitim faaliyetidir (MEB, 2016).
Diğer taraftan informal eğitim ise yaşam içerisinde planlı olmamakla birlikte
kendiliğinden oluşan bir süreç olarak açıklanmaktadır. Bireyler karşılaştıkları durum ve
içinde bulunduğu grubun üyeleriyle etkileşimde bulunduğu süreç içerisinde farkında
olmadan yeni şeyler öğrenmektedir (Fidan ve Erden, 1998:13-14). Bireylerin
davranışlarında öğrendikleri yeni şeyler doğrultusunda değişiklik meydana gelmektedir.
Turizm Eğitimi
İlgili yazın incelendiğinde turizm eğitimi, turizm ve turizm ekonomisinin halka ve
öğrenim gören bireylere öğretilmesi, turizm konusunda kalifiye personel ve yönetici
yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar olarak açıklanmaktadır (Sezgin, 2001: 135). Diğer
taraftan turizm eğitimi bireye, başkalarına doğrudan hizmet etmesini öğreterek bilgi,
beceri, hoşgörü ve meslek bilinci kazandıran bir disiplin olarak ele alınmaktadır (Gürdal,
2002:391). Daha kapsamlı bir şekilde ele alındığında turizm eğitimi, toplumda turizm
kaynaklarını koruyarak turizm bilinci yerleştirmek, turiste karşı ise saygıya ve
konukseverliğe dayalı bir davranış düzeni yerleştirmek olarak tanımlanabilmektedir
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(Ağaoğlu, 1991:37). Turizm eğitimi ile ilgili tanımlar incelendiğinde, turizm eğitimi ile
turizm bilincinin oluşturulması, personel ve yönetici yetiştirilmesi, eşit ve kaliteli hizmet
sunulması ve tüm bunlar için gereken davranışların kazandırılmasının amaçlandığı
söylenebilir.
Turizm eğitimi, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını
karşılamak amacıyla bireyleri yetiştirmek gibi bir görev üstlendiği için oldukça önemli
görülmektedir (Ünlüönen ve Boylu, 2005).Turizm sektöründe hizmet kalitesinin
artabilmesi ve böylelikle diğer işletme ve destinasyonlarla rekabet edebilirlik nitelikli
personel ile ilişkili olduğundan personel eğitimi önemli görülmektedir (Duman, vd.,2006).
Bu bağlamda turizm işletmelerinin elde edeceği rekabet avantajının sunmuş olduğu
hizmetin kalitesine bağlı olduğu söylenebilir. Turizm eğitimi almış olan personelin
üreteceği hizmetin kalitesinin yüksek olması beklenmektedir. Turizm sektöründe eğitimli
personel ihtiyacının karşılanması amacıyla, turizm eğitimi örgün ve yaygın eğitim olarak
sürdürülmektedir (Tablo 1).
Tablo 1. Türkiye’de Turizm Eğitimi

TURİZM EĞİTİMİ
Örgün Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı
Yüksek
Öğretim
Kurulu
Mesleki
ve
Teknik Ön Lisans
Anadolu Lisesi
Lisans
Lisansüstü
-Tezli Yüksek Lisans
-Tezsiz Yüksek Lisans
-Doktora

Yaygın Eğitim
Farklı
Kurum
ve
Kuruluşlar
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığı
İŞKUR
Özel Eğitim Kurumları
Halk Eğitim Merkezleri
Üniversiteler
(Sertifika
Programları)
İşletmeler (Hizmet içi
Eğitim)
Belediyeler
Meslek Kuruluşları
Sosyal Kuruluşlar
Diğer
Sendikalar

Kaynak: Ünlüönen ve Boylu (2005);MEB

Turizm eğitimi ile ilgili çalışmalar tarihsel olarak incelendiğinde, planlı dönem öncesi
(1923-1960) ve planlı dönem sonrası (1960-günümüze) olarak ele alınabilir. Planlı dönem
öncesinde, 1930 yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu turist rehberlerinin
yetiştirilmesinde ve turizm eğitimi ile ilgili yayınların hazırlanmasında büyük rol
oynamıştır (Kozak vd., 2006:106-107).Düzenli olarak turizm eğitimi ise 1953 yılında
Ankara ve İzmir Ticaret Liselerinde turizm meslek kurslarının açılması ve bazı turizm
derneklerinde rehberlik kurslarının düzenlenmesi ile devam etmiştir. Ayrıca,
İstanbul(1955) ve İzmir’de (1960) turist rehberliği kursları açılmıştır. Bunların dışında
“7334 Sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kanunu” gereğince bir ihtisas kolu
olarak turizm bölümlerinin kurulması ve 1961-62 öğretim yılında Ankara Otelcilik
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Okulu’nun açılması gerçekleşen diğer gelişmelerdir (Ünlüönen ve Boylu, 2005:13-14). 1960
yılı sonrasında turizm kalkınma planlarında yer almış ve turizm eğitimine verilen önem
artmaya başlamıştır ve1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuştur (Timur,
1994:46). Turizm eğitimi ile ilgili olarak II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1968-1972) çeşitli
kamu kuruluşları tarafından yürütülen turizm eğitimi ve öğretimi çalışmalarının
koordineli hale getirilmesi ve bir ´Turizm Eğitimi ve Öğretimi Milli Merkezi kurulması yer
almıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2016). 1973-1974 eğitim-öğretim yılından itibaren otelcilik
eğitimi veren okullar “Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” adı ile faaliyetlerini
sürdürmüştür. 1980 yılında bu okullara hazırlık sınıfı konularak isimleri Anadolu
“Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır
(Ayaz, 2015). Üniversite düzeyinde turizm eğitimi ise ilk olarak 1965-1966 öğretim yılında
Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulunda verilmeye başlanmıştır. 1969
yılında Ege Üniversitesi, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi, 1975 yılında Bursa İktisadi
ve İdari Bilimler Akademisi, 1980 yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ve
1982 yılında ise Erciyes Üniversitesi bünyesinde ön lisans ve lisans düzeyinde turizm
eğitimi veren birimler kurulmuştur(Boylu, 2002: 67).
Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi
Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak
üzere 3 şekilde yürütülmektedir (Avcıkurt, 2003:26). Öğrenciler Ön lisans programlarıyla
bilgi ve tecrübeyi birleştirmeyi sağlayarak, sektördeki ara elemanların sahip olması
gereken nitelikleri kazanabilmektedir. Lisans programlarıyla ise öğrenciler, turizm
sektöründe başlangıç düzeyindeki yönetici pozisyonları için eğitilmektedir. Yüksek lisans
programlarında ise öğrencilerin, belirli bir kariyere yönlendirilmiş bireyler olarak turizm
sektöründe orta ve üst düzey yönetici, danışman ve iyi bir araştırmacı olmak için
eğitilmekte olduğu vurgulanmaktadır (Pelit ve Güçer 2006:143). Yüksek lisans programları
tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülmektedir. Tezli yüksek lisans programları
öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme,
yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlarken; “tezsiz yüksek lisans
programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada
nasıl kullanılacağını” göstermektedir (YÖK, 2016).
Son yıllarda turizm alanında tezsiz yüksek lisans programlarına olan ilgi artmaya
başlamıştır. Tezsiz yüksek lisans programları doğrudan özel sektörü hedef kitle olarak
belirleyen bir yapıya sahip olarak lisansüstü eğitim içerisinde yer almaktadır. Pek çok
tezsiz yüksek lisans programında iş tecrübesi istenmesi, merkezi bir sınav olan Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) puanı istenmemesi, derslerin akşam
saatlerinde yapılması bu programın özel sektör çalışanları tarafından tercih edilmesini
sağlamaktadır (http://www.egitimsohbetleri.com). Turizm iş dünyasında çalışanlar da
tezsiz yüksek lisans programını tamamlayarak daha kısa bir sürede ihtiyaç duyduğu
pratik bilgileri elde ederek iş hayatında kariyer gelişimlerinde avantaj
sağlayabilmektedirler.
Yukarıdaki bilgilerin ışığında bu çalışmanın amacı, tezsiz yüksek lisans eğitimini alan
sektör yöneticilerinin aldıkları eğitime yönelik algılarını belirlemektir. Bu amaç
doğrultusunda katılımcıların aldıkları eğitimin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısının
ne yönde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Nicel araştırmalar ne kadar, ne miktar, ne kadar sıklıkla, ne kadar yaygın vb. soru tipleriyle
daha çok fizik, kimya, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında ölçümlere dayalı
araştırmalardır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014). Sosyal bilimlerde de daha çok pozitivist
bakış açısıyla yapılan araştırmalarda kullanılmaktadır. Nitel araştırmalar ise
varsayımlarla, daha geniş bir bakış açısıyla, teorik yaklaşımların mümkün olduğu kadar
kullanılmasıyla, sosyal veya bireysel problemler ve bunlarla ilişkili insan veya gruplar
üzerine odaklanan araştırma problemi ya da problemleriyle başlar (Creswell, 2007;
Creswell, 2009).Nitel araştırma yöntemleri, nicel yöntemlerin aksine, değişik metotlardan
yararlanır ve araştırmacıya araştırılmakta olan olguya ilişkin derinlemesine irdeleme
olanağı sağlar (Strauss, 2003; Marvasti, 2004). Durum çalışmasının seçilmesindeki temel
amaç ise bir sosyal olguyu hem bütüncül hem de gerçek dünyası içinde farklı açılardan
inceleme olanağı sunmasıdır (Yin, 2014).
Araştırmanın Katılımcıları ve Veri Toplama
Bu araştırmada Antalya’da faaliyet gösteren turizm işletmelerinde yönetici olarak çalışan
ve Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim dalı Tezsiz Yüksek
Lisans Programına devam eden öğrencilerin aldıkları eğitime yönelik algıları ve aldıkları
eğitimin iş hayatlarına etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
nitel araştırma yöntemi desenlerinden tekli durum deseni kullanılmıştır. Bu desende tek
bir analiz birimi bulunmakta ve şu üç durum söz konusu olduğunda kullanılabilir: İlk
olarak iyi formüle edilmiş mevcut bir kuramın onaylanması veya çürütülmesi amacıyla
kullanılabilir. İkinci durumda ise genel olarak standartların dışında kalan, aykırı veya
kendisine özgü durumların incelenmesinde kullanılabilir. Son olarak da daha önce
çalışılmamış konularda bu desen kullanılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Araştırmada bireysel görüşme ve doküman analizi olmak üzere iki farklı nitel veri toplama
yöntemi kullanılmıştır. İlk olarak katılımcıların aldıkları tezsiz yüksek lisans eğitimi ile
ilgili görüşlerini almak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme sorularından
faydalanılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak ortalama
24 dakika sürmüştür. Yapılan kayıtlar daha sonra hiçbir değişiklik yapılmadan olduğu gibi
yazılı metne çevrilmiştir. Araştırmada yararlanılan bir diğer veri toplama yöntemi ise
dokümanlardır. Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinin Güz ve Bahar dönemi ders
müfredatlarının incelenmesi sonucu elde edilen bulgulardır. Bu bağlamda her iki dönemin
de ders müfredatları araştırma için birer doküman olarak kabul edilerek veri olarak
kullanılmıştır.
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcı

Cinsiyet

Yaş

Pozisyon

1

Erkek

48

Genel Müdür

2

Erkek

35

3

Kadın

33

Mutfak
Bölüm
Şefi
Misafir İlişkileri
Müdürü

Mevcut
Pozisyonda
Çalışma
Süresi

Sektörde
Toplam
Çalışma
Süresi

Mevcut
İşletmede
Çalışma
Süresi

7 Yıl

23 Yıl

10 Yıl

2 Yıl

11 Yıl

11 Yıl

5 Yıl

10 Yıl

4 Yıl
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4

Kadın

31

İnsan Kaynakları
Müdürü

7 Yıl

12 Yıl

2 Yıl

5

Erkek

33

Muhasebe
Müdürü

9 Yıl

16 Yıl

15 Yıl

6

Kadın

32

Eğitim ve Gelişim
Müdürü

4 Yıl

6 Yıl

2,5 Yıl

7

Erkek

52

Bölge Müdürü

18 Yıl

29 Yıl

18 Yıl

Çalışmanın amacı doğrultusunda Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinde tezsiz yüksek
lisans eğitimini sürdüren aynı zamanda Antalya’da turizm işletmelerinde yönetici
pozisyonunda çalışan 7 kişiyle yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu
görüşmeler 2016 yılı Ocak ayı içerisinde Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesinde
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları 31-52 yaş aralığına sahip 3’ü kadın 4’ü de
erkek olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların tümü Antalya’da 5
yıldızlı otellerde farklı yönetim kademelerinde çalışan; sektörde toplam deneyimleri 6-29
yıl, mevcut işletmede toplam çalışma süreleri 2-18 yıl ve mevcut pozisyonda toplam
çalışma süreleri ise 2-18 yıl olan kişilerden oluşmaktadır (Tablo 2). Yarı yapılandırılmış
soru formu yardımıyla gerçekleştirilmiş görüşmelerde katılımcılara: “Fakültede verilen
Tezsiz Lisansüstü eğitim hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?, Lisansüstü eğitimden
beklentileriniz nelerdi? Almakta olduğunuz eğitim beklentilerinizi karşılıyor mu?,
Almakta olduğunuz eğitimin size katkıları hakkında ne düşünüyorsunuz?, Bu bölümde
Tezsiz YL yapmayı başkalarına da önerir misiniz?, Bunların dışında aldığınız eğitim
hakkında eklemek istedikleriniz var mı? gibi sorular yöneltilmiştir.
Veri Analizi
Görüşmeler ve doküman incelemesinden elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik
analizinden faydalanılmıştır. Görüşme kayıtları ve doküman incelemesinden elde edilen
veriler ilk olarak üç araştırmacı tarafından bağımsız olarak kodlanmış ve bu kodlar
arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Daha sonra bağımsız olarak oluşturulan kod ve temalar
bir araya getirilerek düzenleme yapılmış ve son olarak elde edilen ana tema ve söz konusu
bu ana temaların ışığında elde edilen alt temalar doğrudan alıntılarla desteklenecek şekilde
verilmiştir.
Geçerlik ve Güvenirlik
Araştırmanın yapı geçerliliğini arttırmak amacıyla bireysel görüşme ve doküman analizi
olmak üzere birden fazla veri toplama yöntemi kullanılarak veri toplamada çeşitleme
yoluna gidilmiştir. Bunun dışında araştırmacılar görüşmeler esnasında yönlendirici veri
toplama sürecinde öznel yargılarını belirtmekten mümkün olduğunca kaçınmaya
çalışmışlardır. Araştırmanın inandırıcılığı için ise görüşme formunun gelişim aşamasında
mevcut yazın incelenerek kavramsal olarak bir çerçeve ortaya çıkarılmıştır. Yapılan içerik
analizinde tema ve alt temalar arasındaki ilişkiler kontrol edilerek bütünlük sağlanmıştır.
Ayrıca görüşmelerin Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi’nin izni ve desteğiyle
yapılmış ve görüşme öncesi tezsiz yüksek lisans öğrencileri ile yapılan görüşmelerin
yalnızca bilimsel amaçlı kullanılacağı ve gizli olacağı ile ilgili izin formu imzalanmıştır.
Araştırmanın dış geçerliğini arttırmak amacıyla araştırma süreci ve bu süreçte yapılanlar
(çalışma grubu, veri toplama aracı ve süreci, veri analizi vs.) ayrıntılı bir şekilde
açıklanmaya çalışılmıştır. Son olarak araştırmanın iç tutarlığı yani güvenirliğini arttırmak
için bulgular doğrudan verilmiştir. Ayrıca görüşmelerden sağlanan veriler üzerinde
araştırmacılar ve nitel araştırma konusunda deneyimli bir akademisyen birbirinden
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bağımsız bir şekilde kodlamalar yapmıştır. Daha sonra ortaya çıkan kodlamalar
karşılaştırılarak tutarlılık oranı hesaplanmıştır. Tutarlılık oranının hesaplanması sonucu
Kohen kappa katsayısının aritmetik ortalaması “.75” olarak bulunmuştur. Bu sonuç, .61 ile
.80 arasında olduğu için araştırmada değerlendiriciler arasındaki uyumun önemli düzeyde
olduğu ayrıca kodlamanın güvenilir olduğu söylenebilir (Landis ve Koch, 1977).
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Bulgular
Doküman Analizi Bulguları
Doküman analizi Turizm Fakültesinin tezsiz yüksek lisans 2015-2016 yılı güz ve bahar ders
müfredatları kullanılarak yapılmıştır. Dokümanların incelenmesi sonucunda güz
döneminde biri zorunlu (Araştırma Yöntemleri) olan toplamda 8 ders bahar yarıyılında ise
toplamda 8 seçmeli ders olduğu, bu iki dönemin her birinde öğrencilerin toplamda en fazla
5 ders alabildiği gözlenmiştir. Derslerin her birisinin kredisi 6, söz konusu bu kredilere
karşılık gelen ders saati ise 3’tür. Öğrenciler toplamda 10 ders alıp bu derslerden başarılı
olduktan sonra üçüncü dönemde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Tezsiz Yüksek Lisans
Dönem
Projesi’ni
de
bitirdikten
sonra
mezun
olabilmektedir
(http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/dersler-katalogu/2015-2016-dersler-katalogu-2/).
Bireysel Görüşmelerden Elde Edilen Bulgular
Çalışmadan elde edilen verilerin analiz edilmesinden sonra beş farklı ana tema ortaya
çıkmıştır. Bu temalar şunlardır: Alınan eğitime yönelik algı, alınan eğitimden beklenti ve
memnuniyet, alınan eğitimin katkıları, yüksek lisans eğitiminin gerekliliği ve
katılımcıların eleştiri ve önerileri.
Alınan eğitime yönelik algı
Elde edilen verilerin içerik analizine tabi tutulması sonucunda katılımcılardan ağırlıklı
olarak şu alt temalar elde edilmiştir: Faydalı, farkındalık yaratma, farklı bakış açısı, pratikte
uygulanabilirlik, kişisel gelişime katkısı, mesleki gelişime olumlu etkisi, uygulamada
yapılanların alt yapısını öğrenme, dersler verimli, zevkli ve faydalı bulma, mesleki
anlamda değer katma, alanında uzmanlaşma, araştırmaya yöneltme ve keyif alma. Bu
bağlamda genel olarak katılımcıların aldıkları tezsiz yüksek lisans eğitimine yönelik
algılarının pozitif yönde olduğu söylenebilir. Katılımcıların söz konusu algılarını açıklayan
görüşleri doğrudan alıntılarla aşağıda verilmektedir.
Derslerin verimli olduğunu düşünüyorum. (katılımcı 3)
Bize mesleki anlamda değer katsın biraz daha alanımızda uzmanlaşalım diye geldiğimiz için bu
amaca hizmet ediyor…dersteki örnekleri sektörde yaşadığımız tecrübelerle kıyaslayabiliyoruz çünkü
turizm alanında biraz daha uzmanlaşmak amacımız o anlamda ihtiyacımızı karşılıyor. (katılımcı 4)
Genel eğitimden oldukça memnunum…Turizm hakkındaki operasyonların yürütülmesi bunların
dayandığı yasal zemini ve akademik olarak bunların nasıl olduğunu görebiliyoruz. (katılımcı 2)
…benim burada almış olduğum eğitimin çok faydalı olduğunu gördüm, hissettim ve iş hayatımda
da bunu yaşıyorum. (katılımcı 1)
…çok zevk aldığım derslerim oldu. (katılımcı 7)
Alınan eğitimden beklenti ve memnuniyet
Genel olarak katılımcıların almış oldukları eğitimin beklentilerini karşıladığı ve
eğitimlerinden memnun oldukları söylenebilir. Bu bağlamda verilerin analiz edilmesiyle
beklenti ve memnuniyet ana teması altında bu alt temalar elde edilmiştir: Beklentilerin
karşılanması, sektördeki bilgilerin teoriyle pekişmesi, kariyere fayda sağlaması,
uzmanlaşma, eksikleri tamamlama, vizyon kazandırma, araştırmaya yöneltmesi, kendini
geliştirme, turizmde günceli yakalamak, akademisyen olma, saygınlık ve ego tatmini.
…egomu tatmin etmek için geldim. (katılımcı 7)
…kendi adıma beklentimi karşılıyor. Yani çünkü benim hedefim şuydu: Ben güncel olarak
yaşamımda eksik kalan noktalarım neler bunları göreyim, tespit edeyim bunlar üzerine kendimi
geliştireyim diye düşündüm. (katılımcı 1)

394

…bu benim için bir artı olacak-iş yaşamım da yüksek lisans mezunu olmak…araştırmacı kişiliğim
daha çok gelişti bunun iş yaşamım da faydalarını görebiliyorum. (katılımcı 2)
…beklentilerimi karışılıyor. Ben buraya kendimi geliştirmek için geldim… çalıştığım yerde
insanların bana bakış açısını değiştirdi… işimde de daha etkili olmamı sağladı (katılımcı 3)
Aldığım eğitimden beklentim alanımızda daha fazla uzmanlaşmak ve kariyerimizde de bunun
faydalı olmasıydı. Aynı zaman da uzun vadede bir akademik kariyer planlarsak cebimizde kalsın
bu...üst düzey yönetici olarak biraz daha vizyonumu geliştirmek açısından buna ihtiyaç duydum.
(katılımcı 4)
…amacım şeydi: turizm de yükselme aslında, kendi branşımda yükselme… yüksek lisansın bana ne
faydası var derseniz üç bölüme ayırabilirim. Bir tanesi: kişisel markama katkısı olabilir. İkincisi:
çevresel katkı yani ben örnek oluyorum bir şekilde hem arkadaşlarıma, hem iş arkadaşlarıma, hem
meslek arkadaşlarıma. Üçüncüsü de: mesleki kariyerdeki yükselişle alakalı beklentim var. (katılımcı
5) )
Öncelikle, özel sektörde bir etiket yaratmak amaçtı açıkçası. Çünkü eğitim sektörü özel sektörde artık
eğitime bakıyor yani ne kadar donanımlı olursanız olun bir etiketinizin olması çok önemli. Bunu
kazanmaktı önceliğim açıkçası…beklentilerimi karşıladı. (katılımcı 6)
…burada aldığım bilgileri hem ekibime hem grubun içerisindeki diğer mesai arkadaşlarıma
sunumlar hazırlayarak paylaştım. Yönetim kuruluyla paylaştım… bir sonraki aşamada da akademik
kariyeri doktorayı yapıp akademisyen olarak da hayatıma devam etmek gibi bir planım var…
(katılımcı 1)
Alınan eğitimin katkıları
Araştırma katılımcılarının aldıkları tezsiz yüksek lisans eğitiminin hem kişisel hem de
mesleki gelişim anlamında önemli derecede katkı sağladığı gözlemlenmiştir. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde tezsiz yüksek eğitiminin başlıca katkıları: Analitik bakış açısı
kazandırma, mantıklı düşünme, doğru karar verme, bilimsel düşünme, misafirlerin bakış
açısının pozitif olması, araştırmayı öğrenme, takdir edilmek, rol model olma, özgüvenin
artması, sektörde imaj, donanımlı alt yapı sağlama, sunum tekniklerine katkı, karar almaya
olumlu etki, beyin fırtınası ve farklı projeler yapmak şeklinde alt temalar halinde
sıralanabilir. Bu alt temaları destekleyen katılımcı görüşleri ifade edildiği gibi
sunulmaktadır.
…beyin fırtınası yapma ihtiyacı verdi ve başka dallarda düşünme yetisi kazandırmaya yönelikti
hoşuma da gitti. Farklı farklı şeyler de farklı farklı projeler yaptık. (katılımcı 7)
Araştırmaya yönlendirdi diyebilirim…araştırma açısından çok şey kazandırdı…sunum teknikleri
konusunda faydası oldu. Karar alma süreçlerinde buradaki görmüş olduğumuz derslerin olumlu
etkisi de tabi ki olmuştur. (katılımcı 6)
Şu an artısını gördüğüm tek alan takdir. Takdir edilmek…bir kere itibar katkısı var, bunu çok net
görebiliyorum. (katılımcı 5)
…daha bilinçli bir şekilde karar almamıza etkili olduğunu söyleyebilirim (katılımcı 6)
Tabi ki bakış farklılıkları oluyor. Örneğin ön büronun işleyişine daha farklı bakıyorsunuz. Satış
pazarlamayı daha farklı anlamaya çalışıyorsunuz. İlla ki bir şeyler katıyor. (katılımcı 4)
Önceden ben çok araştırmazdım her şeyi şimdi aklıma bir şey geliyor ve hemen araştırmaya
başlıyorum veya işte araştırdığım şeyin sonuçlarını öğrenmek istiyorum…daha mantıklı
düşünmeme ve karar vermeme yardımcı oluyor aynı zamanda ve hep bilimsel
düşünüyorum…yüksek lisans yaptığımı duyan müşteriler bile pozitif bakıyor olaya. Onlarla ilgili
bile olumlu dönüşler alıyorum. (katılımcı 3)
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…vizyonel olarak bakabilmek, analitik olarak farklı değerlendirebilmek, soru mekanizmasını daha
farklı boyutlara çekebilmek…düşün ve yarata itti beni aslında yani en büyük yararı bu. (katılımcı
1)
Yüksek lisans eğitiminin gerekliliği
Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşme esnasında almış oldukları eğitimi başkalarına da
önerilebilecek düzeyde algıya sahip oldukları izlenimi daha çok ön plana çıkmaktadır. Bu
bağlamda yine katılımcıların sunmuş olduğu görüşlere dayanarak tezsiz yüksek lisans
eğitiminin alınmasının gerekli görüldüğü belirtilebilir. Bu bağlamda katılımcıların
görüşleri esas alınarak tezsiz yüksek lisans eğitiminin gerekliliği konusu şu alt temalarla
desteklenebilir: Eğitimin değer katması, kendini yenileme, faydalı, katılımcı eğitim,
mesleki gelişime katkı, farklı bakış açısı, kişisel gelişim, farklı konularda araştırma yapmak
ve farkındalığı arttırma. Katılımcıların bu konuya ilişkin görüşleri aşağıdaki ifadelerle
belirtilmektedir.
…derslerde aldığım kendi adıma aldığım o bilgilerin hakikaten değerli olduğunu gördüğüm için ben
bütün arkadaşlarıma bunu öneriyorum… (katılımcı 1)
…farklı araştırmalar yapıyorsunuz. Hiç aklınıza gelmeyen şeyleri görebiliyorsunuz (katılımcı 7)
Bu bölümde tezsiz yüksek lisans yapmayı başkalarına da öneririm. Turizm alanında çalışan kişilerin
bu eğitimi almaları hem kendilerine hem de mesleki anlamda birçok şey katacaktır. (katılımcı 2)
Öneririz. Çünkü sonuçta geliştiriyorsunuz kendinizi… (katılımcı 6)
Tezsiz Yüksek lisans yapmayı başkalarına öneriyorum, önerdim arkadaşlarıma oteldeki yönetici
arkadaşlarıma. Önermemin sebebi de şu…ben gerçekten kendimi geliştirdiğimi lanse edebiliyorum
bunları görebiliyor insanlar…ben öğrendiğim bilgileri anlatabiliyorum. (katılımcı 3)
Farklı bir bakış açısı ve kişisel gelişimleri için önemli olduğunu düşünüyorum…bu tarz
eğitimlerle…işinize gerçekten farklı bir açıdan bakıyorsunuz. (katılımcı 4)
Katılımcıların eleştiri ve önerileri
Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşme esnasında almış oldukları eğitime yönelik bazı
eleştiri ve önerilerine bakıldığında şu alt temalar elde edilmiştir: sektörle uyumlu eğitim,
ders içeriklerinin iyileştirilmesi, ders anlatımının pratikle ilişkilendirilmesi ve monoton
ders anlatımı. Araştırma katılımcılarının bu konuyla ilgili görüşleri aşağıda verilmiştir.
Derslerin içeriklerine baktığımız zaman…iyi olanlarda var fakat…monoton bir ders anlatım şekli
de var. (Katılımcı 1)
…şu anda çalıştığımız operasyonlara yönelik eğitimler de olabilir…aktif olarak şuanda
operasyondaki doğrudan faydalanabileceğimiz bilgilerde eklenebilir. Eğer bu konular da olursa daha
faydalı olacağını düşünüyorum (katılımcı 2)
Müfredat bence biraz farklılaştırılabilir. Farklı dersler eklenebilir…Bence rehberlik üzerine bazı
dersler eklenebilir (katılımcı 3)
Zaman zaman anlaşılmayan konular olabiliyor. Onların biraz daha hani normal hayatta ve iş
yaşamında uygulanabilirliği konusunda daha pratik olması sağlanabilir. O konuda ufak tefek
sıkıntılar var. (Katılımcı 4)
Uygulama anlamın da dersler geliştirilebilir…Mesela görmüş olduğumuz derslerde sektöre
gittiğimiz zaman uygulama yapamıyoruz. O nedenle ilişkilendirilmesi gerekiyor. (katılımcı 6)
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm endüstrisinde yönetici olarak çalışan tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin aldıkları
eğitime yönelik algıları ve aldıkları eğitimin iş hayatına etkilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler analiz edilerek alınan eğitime yönelik
algı, alınan eğitimden beklenti ve memnuniyet, alınan eğitimin katkıları ve yüksek lisans
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eğitiminin gerekliliği olmak üzere dört farklı ana tema belirlenmiştir. Sonuç olarak
araştırmaya dâhil edilen tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin aldıkları eğitime yönelik
algılarının olumlu yönde olduğu, beklentilerinin karşılandığı ve genel olarak memnun
oldukları söylenebilir. Ayrıca alınan eğitimin hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine
katkı sağladığı ve aldıkları eğitimi gerekli görerek çevresindeki kişilere de önerdikleri
görüşü hâkimdir. Çalışmanın bulgularından yola çıkarak sektördeki işverenlere, turizm
alanında eğitim veren üniversitelere ve sektörde çalışanlara bazı önerilerde bulunulabilir.
Turizm endüstrisindeki işverenlerin lisansüstü turizm eğitiminin önemini kavrayarak
özellikle yönetici olarak çalışan personelini lisansüstü eğitim alma konusunda teşvik edici
olmaları ve bu konuda kolaylık sağlamaları önerilebilir. Turizm gibi çevresel faktörlerden
kolayca etkilenebilen endüstrilerde çalışan yöneticilerin lisansüstü eğitim almaları daha
stratejik ve analitik düşünebilmeleri açısından önemli ve gerekli görülmektedir. Turizm
endüstrisindeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimleri açısından lisansüstü eğitim
görmeleri gerekli görüldüğünden bu yönde çaba sarf etmeleri önerilmektedir. Lisansüstü
eğitim veren kurumların da ders müfredatlarını oluştururken sektörle uyumlu ve eğitim
alanların beklentilerini karşılayabilecek düzeyde olması önerilebilir.
Türkiye’de turizm alanında tezsiz yüksek lisans programı olan eğitim kurumlarında
öğrenci olan sektör yöneticilerinin aldıkları eğitime yönelik algılarını araştıran çalışmaların
turizm literatüründe olmaması sebebiyle bu çalışmanın mevcut literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Fakat araştırmaya yalnızca Akdeniz Üniversitesi sosyal bilimler
enstitüsü turizm işletmeciliği ve otelcilik ana bilim dalında tezsiz yüksek lisans eğitimi
gören sektör yöneticileri dâhil edildiği için araştırma bulgularının diğer eğitim
kurumlarını da kapsayacak şekilde genellenemediği söylenebilir.
Başka çalışmalarda bu araştırmaya dâhil edilen yöneticilerin sorumluluğundaki
çalışanların üzerinde araştırma yapılarak yöneticilerine yönelik algıları belirlenebilir.
Eğitimin bireylerde davranış değişikliği yaratma, gerekli bilgi, beceri ve anlayışları edinme
süreci olarak ifade edildiğinden, araştırmaya dâhil edilen yöneticilerle ilerleyen süreçte
tekrar araştırma yapılarak aldıkları eğitimin çıktıları belirlenebilir. Araştırmaya katılan
sektör yöneticileri ile bire bir görüşmelerin dışında odak grup görüşmesi de yapılabilir.
Turizm alanında tezsiz yüksek lisans programı olan farklı üniversitelerde eğitim gören
sektör yöneticileri üzerinde de araştırma yapılarak daha genelleyici bulgulara ulaşılabilir.
KAYNAKÇA
Ağaoğlu, O.K. (1991). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Etkenliği.Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
Akyüz, Y. (2001).Başlangıçtan 2001’e Türk Eğitim Tarihi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
Avcıkurt, C. (2003).Turizmin Güncel Sorunları. Ders Notu, Balıkesir.
Ayaz, N. (2015). Milli Eğitim Şurası Kararlarında Mesleki Eğitimin Düşünsel Yapısı ve Turizm
Eğitimi.Turizm Akademik Dergisi, 2 (2).
Aydemir, B. (2008).Türkiye’de Turizm Eğitimi: Kültür ve Turizm Bakanlığı Örneği. Uzmanlık Tezi, Ankara.
Baykul, Y. (1992). Eğitim Sisteminde Değerlendirme.H. O. Eğitim Fakültesi DergisiSayı : 7: 85- 94.
Boylu, Y. (2002).Türkiye’deki Örgün Turizm Eğitiminin Sistematik Olmayan Bir Açıdan Değerlendirilmesi.
DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi, KKTC, ss. 63-78.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches. Second Edition.
USA: Sage Publication.
Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition,
USA: Sage Publication.
Dağdeviren, A. (2007). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumların Ders Programlarının Fonksiyonel
Açıdan Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Balıkesir.

397

Duman, T., Tepeci, M. ve Unur, K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm
Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma
İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17 (1), ss. 51-69.
Ertürk, S. (1975). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
Eskicumalı, A. (2014).Eğitimin Temel Kavramları.İçinde: (Der.), Y.Özden, S.Turan, Eğitim Bilimine Giriş,
Ankara: Pegem Akademi, ss.2-22.
Fidan, N. ve Erden M. (1998). Eğitime Giriş. (1. Baskı) İstanbul: Alkım Yayınevi.
Gürdal, M. (2002). Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitiminin Yapısal Analizi, Okullaşma Eğitimin Kalitesi-Stajİstihdam Sorunları ve Çözüm Önerileri.Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Konferansı, Ankara, ss. 391-400.
Kılıç, Y. (2014). Turizm Sektörü İstihdamının Eğitim Durumu ve İnsangücü Planlaması.Eğitim Bilimleri
Araştırmaları Dergisi,Cilt 4, Sayı:1.
Kozak, N., Kozak. M. A. ve Kozak, M. (2001).Genel Turizm: İlkeler-Kavramlar. Ankara: Detay Yayıncılık.
Landis, J. R. ve Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics,
33, 159-174.
Marvasti, A. B. (2004). Qualitative Research in Sociology. United Kingdom: USA: Sage Publication.
Pelit, E. ve Güçer, E. (2006).Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde
Yaptıkları StajlarıDeğerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma.Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi
Dergisi,Sayı: 1, s: 139-164.
Sezgin, O. M. (2001).Genel Turizm ve Turizm Mevzuatı.Ankara: Detay Yayıncılık.
Strauss, A.L. (2003). Qualitative Data Analysis forSocialScientists. Cambridge University Press, UK: Fourteenth
Printing.
Timur, A. (1994). Turizm Eğitiminde Darboğazlar.Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO Hafta Sonu
Semineri 1:Dört Yıllık Turizm Yüksekokullarında Eğitim-Öğretim Sorunları ve Çözüm Yolları, Nevşehir, ss. 44-53.
Ünlüönen, K. ve Boylu, Y.(2005).Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin
Değerlendirilmesi.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar C.3, S.12 (11-32).
Varış, F. (1996). Program Geliştirme: Teoriler-Teknikler. Ankara: Alkım Yayınevi.
Yazıcıoğlu, Y. veErdoğan, S. (2014). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Detay Yayıncılık.
Yıldırım,A.ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yin, R. K. (2014). Case Study Research: Design andMethods. Sage Publications, 5th Edition, USA.

İnternet Kaynakları
Akdeniz
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Dersler
Kataloğu.
[URL:
http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/dersler-katalogu/2015-2016-dersler-katalogu-2/] (Erişim Tarihi:13 Mart
2016).
Kalkınma Bakanlığı (2016). İKİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1968 – 1972, [URL:
http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/8/plan2.pdf] (Erişim Tarihi:24 Nisan
2016).
MEB (2016). IX. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI, [URL: http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/suralar/9_sura.pdf] (Erişim
Tarihi:17 Mayıs 2016).
www.egitimsohbetleri.com (2016). Tezli Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans Arasındaki Farklar, [URL:
http://www.egitimsohbetleri.com/2014/11/tezli-yuksek-lisans-tezsiz-yuksek-lisans-farklari.html]
(Erişim
Tarihi:13 Mayıs 2016).
YÖK
(2016).
LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM
VE
ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİ,
[URL:
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/23688337/lisansustu_egitim_ve_ogretim_y%C3%B6netmeligi.pdf/
8451c3e1-7975-40f1-bc81-3ca01cb288c8] (Erişim 10 Mayıs 2016).

398

TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TURİZM EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yasin KELEŞ
Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi
yasin.keles@omu.edu.tr
Melike ÇAKIR KELEŞ
Öğr. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bafra Turizm Meslek Yüksekokulu
melike.keles@omu.edu.tr

ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin
kişilik özelliklerini belirleyerek turizm sektöründe kariyer yapabilmek için gerekli olan
kişilik özelliklerini taşıyıp taşımadıklarını tespit etmektir. Bu kapsamda 8 üniversitede
lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 828 öğrenciye beş faktör kişilik kuramı çerçevesinde
açıklık, dışadönüklük, öz disiplin, uyumluluk ve duygusal denge olmak üzere beş
boyuttan oluşan kırk dört soruluk anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket
programı ile analiz edilmiştir. Buna göre deneyime açıklık ve öz disiplin boyutu en yüksek
kişilik özelliğini ifade ederken, en düşük kişilik özelliği ortalaması ise duygusal denge
boyutundadır. Öğrencilerin kişilik özelliklerinin demografik özelliklerine göre
farklılıklarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilen bağımsız örneklemler için t testi
ve tek yönlü varyans analizleri sonuçları, öz disiplin boyutunun öğrenim görülen sınıfa
göre, duygusal denge ve deneyime açıklık boyutlarının ise öğrencilerin ailelerinin gelir
durumuna göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Araştırmanın bulguları ve
sonuçları turizm eğitiminin geleceği açısından değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Turizm Mesleği, Kişilik Özellikleri.
GİRİŞ
Dünyada turizm hareketlerinin artışı ve buna paralel olarak ülkelerin bu hareketlilikten
pay almaya yönelişleri, turizme ilişkin yatırımlarının da artmasını beraberinde getirmiştir.
Ülkeler mevcut turizm olanaklarını arttırmaya yönelmiş, mevcuttakilerin ise pazarlaması
ve tanıtımı üzerinde durmaya başlamıştır. Türkiye’de ise 2000’li yıllarla birlikte turizmin
geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar karar vericiler tarafından önemsenmeye başlamıştır.
Turizme verilen bu önem, turizm planlamalarına da yansımış olup 2007-2023 dönemine
yönelik stratejik plan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007) yapılmıştır. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejik plan çerçevesinde bölgesel örgütler ve valilikler
tarafından turizm master planları hazırlanmıştır. Söz konusu stratejik planda turizm
eğitimi üzerinde durulmuş ancak master planları potansiyel turizm olanaklarına
yoğunlaşmıştır.
Ülkesel olarak yapılan planlar ise birlikte YÖK (Yükseköğretim Kurulu), lisans düzeyinde
turizm eğitiminin yeniden yapılandırılmasını üzerinde durmuş olup Türkiye’nin birçok
ilinde turizm fakülteleri kurulmuştur. Turizm fakültelerinin kuruluşu ve sayısının
artmaya başlaması turizmde eğitimli bireylerin sayısının artmasını beraberinde getirmekle
birlikte, söz konusu artışın plansız olması da birçok sorunu doğurmuştur. Özellikle
yükseköğretime girişte önceleri turizm meslek liselerinden ağırlıklı olarak öğrenci kabul
edilirken, son yıllarda bütün alanlardaki ortaöğretim mezunları turizm bölümlerini tercih
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etmeye başlamıştır. Üniversite kontenjanlarının artması ile birlikte turizm eğitimi alan
öğrencilerin sayısı da artmış olup tercih eden öğrencilerin bu süreçteki kararlarının ne
kadar sağlıklı olup olmadığı da tartışmaya açılmıştır. Turizm eğitimi alan öğrencilerin
turizm mesleğinde devam etmesinin önemi düşünüldüğünde, mesleğin gerektirdiği kişilik
özelliklerinin öğrencilerde bulunması gerekliliği de yadsınamaz bir gerçektir. Bu
doğrultuda gelecekte bu meslekte çalışma potansiyelinin olduğu kabul edilen lisans
düzeyinde turizm öğrencilerinin kişilik özelliklerini tespit edebilmek, lisans düzeyinde
turizm öğrencilerinin kabulü ve öğretimi doğrultusunda öneriler geliştirebilmek açısından
önemlidir.
KİŞİLİK KAVRAMI
Kişilik, araştırmacıların ilgisini çeken konuların başında gelirken, kişilik tanımı üzerine
ortak bir görüş sunulmamaktadır (Güney, 2009; Sevi, 2009; Özsoy ve Yıldız, 2013). Genel
olarak kişilik kavramını tanımlarken araştırmacılar ortak bazı görüşleri ifade
etmektedirler. Buna göre kişilik, bireyi diğerlerinden ayıran nispeten kalıcı özellikler,
davranışlar, düşünceler ve duygulardır (Veccohio, 1988: 40; Greenberg, 2005: 40;
Greenwald vd., 2009: 17). Devamlı olarak içten ve dıştan gelen uyarıcıların etkisi altında
olan kişilik, bireyin biyolojik ve psikolojik, kalıtsal ve edinilmiş bütün yeteneklerini,
güdülerini, duygularını, isteklerini, alışkanlıklarını ve bütün davranışlarını içine
almaktadır (Yelboğa, 2006: 198). Kişilik, bireyin davranış ve düşünme biçimlerinin,
ilgililerinin, ruhsal durumlarının organize olmuş bir bütünleşmesi durumudur (Güney,
2009: 294). Kişiliğin ne olduğu hakkında kabul edilen genel bir tanım olmadığı gibi, değişik
kapsamda kişilik özelliklerini ölçmek için yüzlerce kişilik kuramı/modeli/ölçeği
bulunmaktadır (Yelboğa, 2006: 198). Özellikle 1990’lardan itibaren, kişiliğin temel olarak
beş etkenden (dışadönüklük, sorumluluk, uyumluluk, duygusal denge ve deneyime
açıklık) oluşan bir yapıyı ifade ettiği görüşü egemen olmaya başlamıştır (Allik, 2005: 212).
Bu modeli diğerlerinden farklı kılan teoriye değil, bilimsel gözleme dayalı olmasıdır
(Demirci vd., 2007: 21). Söz konusu bu modele ilişkin gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.
Beş faktör kişilik modeli; dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk, deneyime açıklık ve
sorumluluk boyutlarıyla tanımlanır (Costa ve McCrae, 1995: 23; Somer ve Goldberg, 1999).
Dışadönüklük boyutu; sosyal, girişken, enerjik (Martinez ve Oliver, 1998: 730) sıcakkanlı,
heyecanlı (Doğan, 2013: 57) ve kendini ifade edebilen bireyleri tanımlayan bir kişilik
boyutudur (Judge ve Robbins, 2013: 139). Goldberg’e (1992) göre, baskınlık ve aktivite
dışadönüklük faktörünün temel belirleyicileri arasındadır. Bu kişilik özelliklerini taşıyan
bireylerin kariyer planlamasında insanlarla yakın ilişkili olan meslekleri seçmeleri onların
işte başarısını olumlu yönde etkileyecektir (Merdan, 2011: 21). Dolayısıyla dışadönüklük
hizmet sektöründe çalışan işgörenlerin taşıması gereken temel özelliklerin başında
gelmektedir. Hizmet sektörü işgörenlerinin temel gereksinimlerinden olan çabuk karar
verebilme, iletişim becerisi ve sıcakkanlı olma özellikleri dışadönüklük boyutunda
görülmektedir. Uyumluluk boyutu; işbirlikçi, iyi huylu, yumuşak, güvenilir (Robbins ve
Judge, 2013: 139) yardımsever, çatışmaktan kaçınan, hoşgörülü, dürüst bireyleri ifade
etmektedir (Costa vd., 1991: 889).Uyumluluk düzeyi yüksek olan bireyler diğer insanları
seven, verici ve merhametli sosyal ilgisi olan bireyler olarak değerlendirilmektedir (Somer
vd, 2002: 21). Uyumlu bireyler, müşteri ilişkileri, pazarlama, yönetim, sağlık hizmetleri,
eğitmenlik gibi sosyal, iletişim yönü yüksek olan mesleklerde başarılıdır (Gibson vd., 2012:
112). Sorumluluk/özdisiplin boyutunda bireylerin, sistemli, azimli, hırslı, titiz (Yelboğa,
2006: 199) güvenilir, sebatkâr (Robbins ve Judge, 2013: 139) başarılı olmaya eğilimli
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(Barrick ve Mount, 1991: 18), planlı olma gibi özellikleri değerlendirilmektedir (Costa ve
McCrae, 1995; Bacanlı, vd., 2009). Sorumluluk düzeyi yüksek bireylerin hem otonom hem
de hiyerarşik yapı içerisinde her türlü görevde başarı kazanma olasılıkları kuvvetlidir
(Thoms vd., 1996: 454). Sorumlu bireyler, genellikle performans odaklıdır ve daha az
sorumlu bireylerden daha az yaratıcıdırlar (Lee ve Klein, 2002: 1175). Kariyerleri açısından
yöneticilik gibi sorumluluk düzeyi yüksek olan mesleklerde başarılı olacakları öngörülür.
Duygusal denge boyutu, nörotisizm olarak da adlandırılmakta olup, çeşitli araştırmalarda
endişeli, güvensiz, kendisiyle uğraşan, sinirli, kaygılı gibi özelliklerle tanımlanmaktadır
(Somer vd., 2002: 24). Duygusal denge(sizlik) boyutu, bireylerin hayatını oldukça etkileyen
bir özelliktir. Kişilerin gergin ve endişe verici olaylar karşısında soğukkanlılığını ne kadar
koruyabildiği ile ilgilidir. Duygusal denge düzeyi düşük bireyler endişeli, güvensiz, öfkeli,
alıngan olurken, (Barrick ve Mount, 1991: 4) duygusal denge düzeyi yüksek olan bireylerin
ise rahat, duygusal olarak dengeli, stresli durumlarda sakin kalabilen, kolay kolay
öfkelenmeyen, kendine güvenleri yüksek ve olumlu duygular yaşamaya eğilimli bireyler
olduğu belirtilmektedir (Costa ve McCrae, 1995). Duygusal bakımdan sıkıntı yaşayan ve
duyguları aşırı değişiklik gösteren bireylerin duygusal denge düzeyinin düşük olduğu
görülmektedir. Bu özelliklere sahip bireyler günlük ve iş yaşamında daha fazla stres yaşar
(Güney, 2009: 324). Örgütlerde yönetim görevi üstlenen bireylerin, mutlaka duygusal
denge boyutunda olumlu nitelikler taşıması gerekmektedir (Thoms vd., 1996: 352).
Deneyime açıklık, sosyal psikologların çok karmaşık olarak nitelendirdikleri kişilik
boyutudur. Duyarlı, esnek, meraklı ve yaratıcı (Güney, 2009: 324) maceracı, zeki, düşünceli
(Thoms vd., 1996: 353) her şeyi öğrenmek isteyen, ilgi alanı geniş, orijinal, hayal gücü
kuvvetli, yenilikçi ve entelektüel (Somer vd., 2002: 24) özellikteki insanlar bu boyutun
kapsamında yer alır. Deneyime açıklık düzeyi yüksek olan bireyler, yeni fikirler
üretmekten hoşlanan, liberal, sanata karşı ilgili, üretken bireyler olarak
değerlendirilmektedir (Civitli ve Arıcıoğlu, 2012: 82). Deneyime açıklık düzeyi düşük olan
bireyler ise tutucu, geleneksel, sabit fikirli ve yeniliklere kapalı bireyler olarak
tanımlanmaktadır (Benet-Martinez ve John, 1998; Costa ve McCrae, 1995).
TURİZM MESLEĞİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ VE UYGUN KİŞİLİK TİPLERİ
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı turizm sektöründe var olmanın temel şartlarından biri
nitelikli insan gücüdür. Bu da ancak etkin ve kaliteli turizm eğitimiyle almış kişilerin
sektörde çalışmasıyla sağlanabilir (Ünlüönen, 2000: 218). Turizm eğitim kurumlarının
temel amacı turizm sektöründe çalışacak bireylere turizm bilinci ve felsefesi kazandırarak,
turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlamaktır (Mısırlı, 2002: 42). Turizm sektörü ve
işletmeleri için iyi eğitilmiş, nitelikli bu sektörde çalışmaya istekli insan kaynağı
oluşturmanın gereği ihmal edilemeyecek derecede bir öneme sahiptir. Çünkü insana
dayalı hizmetlerden oluşan sektörün, daha kaliteli hizmet verebilmesi ve müşteri
memnuniyetini sağlayabilmesi kaliteli bir insan kaynağına sahip olması ile mümkündür
(Ural ve Pelit, 2002: 76). Ancak turizm eğitimi alan öğrencilerin sektöre bakış açılarına
yönelik yapılan çalışmalarda öğrencilerin olumsuz bir tutum ve görüş içinde oldukları
(Aksu ve Köksak, 2005), seçtikleri bölümden pişman oldukları (Kuşluvan ve Kuşluvan,
2000), yükseköğretim kurumlarında sunulan turizm eğitiminin öğrencilerin beklentilerini
karşılamadığını (Güzel, 2006), turizm eğitimi almış mezunların da turizm sektöründe
çalışmak istemedikleri (Kozak ve Kızılırmak, 2001) tespit edilmiştir. Turizm sektörü
kendine has özellikleri ile işgörenleri zorlayan bir iş alanıdır fakat turizm eğitimi almaktan
memnun, bu alanda çalışmayı hedefleyen ve üniversite tercihinde ilk sıralarda turizmi
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tercih eden öğrencilerde mevcuttur (Aksu ve Köksak, 2005). Meslek seçimini ve kariyer
planlamasını en çok etkileyen faktörden biri kişilik özellikledir (Pelit ve Öztürk, 2010: 209).
Dolayısıyla turizm sektöründe kariyer yapabilmek için sahip olunması gereken kişilik
özelliklerinin neler olduğunu bilmek ve bu doğrultuda tercih yapmak hem bireyin kariyeri
hem de sektörün gelişimi acısından önemlidir. Turizm sektöründe, kişilik-iş uyumu
açısından kişinin, yüksek düzeyde dışadönük, sorumlu ve yumuşak başlı; duygusal
dengesizlik boyutunun düşük ve deneyime açık olması gerekmektedir (Aslan vd., 2012:
216). Turizm sektöründe çalışan bir birey sürekli yeni kültürler ve yeni insanlar tanır
dolayısıyla birey maceracı, meraklı, kültürel ve sanatsal değerlere ilgili olma özelliklerini
tanışmalıdır yani deneyime açık olmalıdır. İşin gereği olarak, uzun çalışma saatleri, gece
ve hafta sonunda çalışma, işin yoğunlaştığı zamanların getirdiği baskı gibi hoşa gitmeyen
çalışma koşullarıyla (Mısırlı, 2002: 42) başa çıkabilmek için bireylerin sorumluluk sahibi
olma düzeyleri yüksek ve duygusal dengesizlik düzeyi ise düşük olmalıdır. Ayrıca turizm
işletmelerinde çalışan işgörenlerin müşterilerle yüz yüze ve uzun süre iletişim halinde
kaldıkları için yumuşak başlı, sorumluluk sahibi ve dışadönük olma kişilik özelliklerini
taşıması gerekir (Costen ve Barrash, 2006: 42). Dışadönük kişilerin doğaları gereği sosyal
ve diğer kişilerle yoğun ve rahat iletişim kurabilme yeteneğine sahip olduklarından,
turizm gibi sosyal ilişkilerin önemli olduğu mesleklerde başarılı olduğu görülmektedir. Bu
kapsamda, yuğun olarak hizmet sunulan turizm sektöründe kalifiye işgücü yetiştirme
amacında olan turizm eğitim kurumlarındaki potansiyel işgücünün (öğrencilerin), söz
konusu bu kişilik özelliklerinden hangisine sahip olduğunun bilinmesi bu kişilerin
sektörde üstleneceği rollerin daha sağlıklı olarak belirlenmesi ve konuya ilişkin ilgili
taraflara veri sağlaması açısından da son derece önemlidir.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu araştırmanın amacı lisans düzeyinde turizm eğitim alan öğrencilerin beş faktör kişilik
modeli kapsamında kişilik özelliklerini belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda
aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:

Turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri nasıldır?

Turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri cinsiyetlerine göre farklılık göstermekte
midir?

Turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri yaşlarına göre farklılık göstermekte
midir?

Turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri sınıflarına göre farklılık göstermekte
midir?

Turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri bölümlerine göre farklılık göstermekte
midir?

Turizm öğrencilerinin kişilik özellikleri aile gelir durumlarına göre farklılık
göstermekte midir?
Araştırmada, yukarıda verilen sorulara cevap bulabilmek için, Benet-Martinez ve John
(1998) tarafından geliştirilen “beş faktör kişilik özellikleri modeli”nden yararlanılmıştır.
Kişilik özelliklerinin düzeyini belirleyebilmek için aritmetik ortalamalar incelenmiştir.
Kişilik özellikleri boyutlarının birbirine göre farklılıklarını belirleyebilmek için Bonferroni
testi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin kişilik özelliklerinin
demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında iki değişkenli gruplarda bağımsız
örneklemler için t testi, ikiden fazla değişken olan gruplarda ise tek yönlü varyans analizi
gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, ikiden fazla değişken olan gruplarda farklılığın hangi
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gruplar arasında gerçekleştiğini ortaya koymak amacıyla çoklu karşılaştırma (Tukey HSD)
analizi yapılmıştır.
BULGULAR
Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerini belirlemeyi
amaçlayan bu araştırmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi verilen sekiz farklı
üniversitede öğrenimini sürdüren 828 öğrencinin anketi değerlendirmeye alınmış olup,
anketi cevaplayan öğrencilerin demografik (cinsiyet, yaş, aile gelir durumu) ve diğer
bireysel özelliklerine (bölüm, sınıf, mezun olduğu lise) ilişkin bilgiler Tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Demografik özellikler ve diğer bireysel özellikler
f
Kadın
417
Cinsiyet
Erkek
411
17 - 19 yaş arası
136
Yaş Grubu
20 - 22 yaş arası
532
23 yaş ve üzeri
160
1000 TL ve altı
208
1001-2000 TL
324
Aile gelir durumu
2001-3000 TL
180
3000 TL ve üzeri
116
Birinci
313
İkinci
212
Sınıf
Üçüncü
155
Dördüncü
148
Genel Lise
475
Mezun Olunan Lise
Turizm lisesi
179
Meslek lisesi
174
Turizm İşletmeciliği
644
Bölüm
Turizm Reh./Seyahat İşl.
111
Gastronomi/Yiy-İçecek
73

%
50,4
49,6
16,4
64,3
19,3
25,1
39,1
21,7
14,0
37,8
25,6
18,7
17,9
57,4
21,6
21,0
77,8
13,4
8,8

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılanların %50,4’ü kadın, %49,6’sı ise erkektir.
Katılımcıların %16,4’ünün 17-19, %64,3’ünün 20-22 yaş arasında, %19,3’ünün ise 23 yaş ve
üzerinde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin aile gelir durumuna göre dağılımı
incelendiğinde, çoğunluğunun 1001-2000 TL gelire sahip olduğu (%39,1); bu oranı %25,1
ile 1000 TL ve altı gelir düzeyinin izlediği, %21,7 ‘sinin 2001-3000 TL, %14,0’ünün ise 3000
TL ve üzeri gelire sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %37,8’i
birinci, %25,6’sı ikinci, % 18,7’si üçüncü ve %17,9’u dördüncü sınıf öğrencisidir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin mezun oldukları lise türü incelendiğinde %57,4’ünün
genel lise, %21’inin turizm lisesi, %21’inin ise meslek lisesi mezunu oldukları
görülmektedir.
Öğrencilerin
%77,8’i
turizm
işletmeciliği,
%13,4’ü
turizm
rehberliği/seyahat işletmeciliği, %8,8’i ise gastronomi/yiyecek-içecek hizmetleri
bölümlerinde öğrenim görmektedir. Tablo 2’de öğrencilerin kişilik özelliklerine ilişkin
boyutların karşılaştırılmasına yer verilmiştir:
Tablo 2: Beş Faktör Kişilik Boyutlarının Karşılaştırılması
Boyutlar
Dışadönüklük

Ort.

s.s

F

p

Çoklu
karşılaştırma

3,24

0,426

187,84

0,000

a
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Duygusal Denge

3,04

0,470

b

Uyumluluk

3,29

0,421

c

Öz Disiplin
Deneyime Açıklık

3,41
3,44

0,444
0,495

d
d

* p<0,001 a, b,: farklı harfleri içeren boyutlar arasında anlamlı farklılık vardır (p<0,05).

Tablo 2’deki bulgulara göre, öğrencilerin en az duygusal denge kişilik özelliğini, en fazla
ise öz disiplin ve deneyime açıklık kişilik özelliklerini taşıdıkları görülmektedir. Ayrıca
lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özellikleri boyutlarına ilişkin
görüşlerinin orta düzeyde olması, gelecekte bu mesleği yapmaya hazır kişiler için olumlu
olarak değerlendirilmemektedir. Bununla birlikte öğrencilerin kişilik özellikleri boyutları
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir (F=187,84; p<0,001). Boyutların ikili
olarak çoklu karşılaştırmasına yönelik gerçekleştirilen Bonferroni testi sonuçlarına göre, öz
disiplin ve deneyime açıklık boyutları dışındaki bütün boyutların birbirinden farklı
olduğu tespit edilmiştir. Turizm sektöründe çalışacak bireylerin deneyime açık olması
önemli bir gerekliliktir. Farklı insanlarla etkileşim halinde olunması, çalışanların deneyime
açık olmasını beraberinde getirmektedir. Bununla birlikte lisans düzeyinde turizm eğitimi
alan öğrencilerin duygusal dengeye yönelik kişilik özelliklerinin diğerlerine nazaran daha
düşük olması önemli bir sorun olarak değerlendirilebilir. Çünkü turizm sektörü,
duyguların kontrol edilmesini ve düzenlenmesini gerektiren bir sektördür (Keleş ve Tuna,
2016).
Öğrencilerin kişilik özelliklerinin demografik (cinsiyet, yaş, aile gelir durumu) ve diğer
bireysel özelliklerine göre (bölüm, sınıf, mezun olunan lise türü) farklılık taşıyıp,
taşımadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen analizlerde (t testi ve varyans analizi); öz
disiplin boyutunda (p=0,002), öğrenim gördükleri sınıfa göre anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir (p<0,05). Öz disiplin boyutuna ilişkin ortalamalar incelendiğinde, birinci sınıf
(ort=3,42), üçüncü sınıf (ort=3,45), dördüncü sınıf (ort=3,49) öğrencilerinin daha yüksek öz
disiplin gösterdikleri, ikinci sınıf öğrencilerin (ort= 3,32) ise diğer sınıflara oranla daha
düşük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmektedir. Bu durumu öğrencilerin üniversiteyi
kazandıkları ilk yıl uyum sağlayabilmek için daha fazla çaba ve öz disiplin gösterirken,
ikinci öğrenim yılında ise öğrencilerin öz disiplinden uzaklaştığı fakat staj sonrası
farkındalık kazanarak, sektörde kariyer sahibi olabilmek ve mezuniyetin yaklaşması
öğrencileri daha fazla sorumluluk sahibi yaptığı şeklinde değerlendirilebilir. Yine
gerçekleştirilen trk yönlü varyans analizi sonuçlarında, öğrencilerin kişilik özelliklerinin
duygusal denge (p=0,031; p<0,05) ve deneyime açıklık (p=0,013; p<0,05) boyutlarında
anlamlı farklılıklar tespit edilmiş olup, aile gelir seviyesi arttıkça, öğrencilerin duygusal
denge ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin arttığı görülmektedir. Bu sonuç özellikle
öğrencilerinin ailelerinin gelir seviyelerinin artmasının kendi maddi durumlarına
yansıdığı ve bunun da bu imkânlarla daha çok sosyal ve kültürel aktivitelere katılma
olanağı bularak kendilerini ve dolayısıyla kişiliklerini bahsedilen bu boyutlarda
geliştirdikleri şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmada öğrencilerin kişilik özelliklerinin karşılaştırma yapılan diğer demografik
değişkenler açısından anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0,05).
TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik özelliklerini
belirleyebilmek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin
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kişilik özellikleri boyutlarında en yüksek ortalama değere sahip; deneyime açıklık ve öz
disiplin boyutları olurken, kişilik özelliği ortalaması en düşük boyutlar ise duygusal denge
boyutunda olduğu belirlenmiştir. Her ne kadar aritmetik ortalamalara göre bu değerler
yorumlansa da söz konusu ortalamaların genelde 3 civarında olması, tüm boyutlar
bazında öğrencilerin kişilik özelliklerinin istenen seviyede (yüksek) olmadığını ortaya
koymaktadır. Bu doğrultuda özellikle gelecekte hizmet sektöründe çalışma potansiyeli
olan söz konusu bu öğrencilerin, yaşantıya açık, özdisiplinli, girişken vb. gibi özelliklerinin
geliştirilmesi önem taşımaktadır. Özellikle sektörde üstenilen/üstlenilecek görevlerin
genellikle müşterilerle birebir teması gerektirecek olması bu hususu daha da önemli
kılmakta olup, bu konuda özellikle bu kurumlarda eğitim-öğretim faaliyetini planlayan ve
yürüten öğretim elamanlarına büyük sorumluluklar yüklemektedir. Bu doğrultuda
öğretim elamanlarının yürüttükleri derslere ilave olarak özellikle öğrencilerin kişilik
özelliklerinin geliştirilmesi noktasındaki faaliyetlere de ağırlık vermeleri önerilebilir.
Araştırmada, öğrencilerin kişilik özelliklerinden olan öğrenim görülen sınıf türüne göre,
öz disiplin boyutunda anlamlı farklılıklar tespit edilmiş olup, özellikle sınıf arttıkça
öğrencilerin söz konusu bu kişilik özelliklerinin daha geliştirdikleri ortaya çıkmıştır. Bu
durumu öğrencilerin üniversiteyi kazandıkları ilk yıl uyum sağlayabilmek için daha fazla
çaba ve öz disiplin gösterirken, ikinci öğrenim yılında ise öğrencilerin öz disiplinden
uzaklaştığı fakat gerek eğitim-öğretim süreci, gerekse sektörde staj veya çalışma sonrası
farkındalık kazanarak, sektörde kariyer sahibi olabilmek ve mezuniyetin yaklaşması
öğrencileri daha fazla sorumluluk sahibi yaptığı şeklinde değerlendirilebilir. Bu husus
yukarıda belirtilen önerinin ne kadar yerinde olduğunu da ortaya koymaktadır.
Araştırmada elde edilen önemli bir bulgu da öğrencilerin kişilik özelliklerinin duygusal
denge ve deneyime açıklık boyutlarında anlamlı farklılıklar belirlenmesidir. Söz konusu
bu özelliklerin de yine öğrencilerin maddi durumuna bağlı olarak geliştiği belirtilebilir.
Yani elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin aile gelir seviyesi arttıkça, öğrencilerin
duygusal denge ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin arttığı görülmektedir. Bu sonuç
maddi imkânlarla beraber bireyin kendini geliştirmek için yapabileceği sosyal ve kültürel
etkinliklerin artmasına bağlanabilir. Dolayısıyla farklı aktivitelerde yer alan birey meraklı,
sosyal ve değişik kültürlere ilgisinin daha fazla olması beklenir. Söz konusu kişilerin
kendisini daha rahat ifade edebilmesi ve kriz anlarında duygularını kontrol ederek
soğukkanlılığını koruyabilmesi mümkündür.
Turizm sektöründe çalışan işgörenlerin iş ve kişilik uyumu açısından uyumluluk,
dışadönüklük, sorumluluk, deneyime açıklık ve duygusal denge boyutlarında yüksek
puanlar alması beklenirken, araştırma sonuçlarında deneyime açıklık ve sorumluluk
boyutu yüksek, duygusal denge boyutu ise en düşük ortalamaya sahiptir. Aslan vd. (2012)
ile Köroğlu (2014) tarafından turizm bölümü öğrencilerinin kişilik özelliklerine yönelik
yapılan araştırma sonuçlarında da benzer sonuçlarla karşılanmaktadır. Bu durumu
öğrencilerin tercih yaparken meslek ve kişilik uyumunu göz önünde bulundurmadıklarını,
kontenjan sayılarının artmasıyla düşük puanlı ve farklı bölümlerden öğrencilerin hiçbir
yeri kazanamamaları durumunda tercih yaptıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu durum
eğitim ve öğrenim kalitesini düşürürken, bireyin sektörde kariyer yapmasına engel
olmaktadır. Bu olumsuz koşulların giderilmesi için öğrencilerin bölüm tercihleri
konusunda uzman öğretmenden yardım alınarak ve kişilik özellikleri dikkate alınarak
yapılmalıdır. Eğitim hayatı boyunca öğrencilerin çeşitli sosyal aktivitelere dâhil olmaları
özendirilmeli ve lisans eğitiminde öğrenci kulüplerinde aktif görev almaları kişilik
gelişiminde olumlu etkiler sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca öğrencilerin turizm
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mesleği hakkında bilgi edinebilmeleri için ortaöğretimden başlayarak kariyer günleri gibi
eğitim/seminerlerin verilmesi doğru olacaktır. Turizm eğitimi veren okullarda hiçbir yere
yerleşemedikleri için tercih yapan öğrenci profilinin önüne geçilmeli ve turizm meslek
lisesi mezunu öğrencilerin bu alanda eğitim almaları kolaylaştırılacak düzenlemeler
getirilmelidir.
Turizm sektöründe çalışma potansiyeli olan öğrencilerin beklenen kişilik özelliklerini
geliştirebilmek amacıyla, öğrenci kulüplerine ve sosyal aktivitelere katılımlarının
yönlendirilmesi önemlidir. Bu doğrultuda lisans düzeyinde turizm eğitimi veren
kurumlarda öğrenci kulüplerinin aktif olarak faaliyet göstermeleri teşvik edilmelidir. Buna
ek olarak ders programlarında sosyoloji ve psikoloji derslerinin önemi göz önünde
bulundurulmalıdır. 24 saat aktif olan turizm sektöründe çalışacak bireylerin insanı ve
toplumu diğer sektörlere nazaran daha iyi anlaması ve yorumlaması önemli bir
gerekliliktir. Aynı zamanda bu dersler öğrencilerin kişilik özelliklerini geliştirebileceği
değerlendirilebilir.
Daha önce de ifade edildiği gibi, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren kurumların
sayısının hızlı ve plansız bir şekilde artması sorunları turizm eğitimi açısından sorunları
beraberinde getirmektedir. Bu yüzden turizm fakültesi kurulma ve öğrenci kabul etme
kararlarının alınmasında YÖK nezdinde çalışmalar yürütülmesi önem arz etmektedir. Bu
şekilde hiçbir bölümü kazanamayan öğrencilerin yalnızca lisans düzeyinde bir bölüm
kazanabilmek için turizm bölümlerini tercih etmesinin önüne geçilebilecek çalışmalar
planlanabilir.
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ÖZET
Günümüzde birçok organizasyon, insan kaynağı potansiyelinin değerini fark etmiş ve bu
konuda sağlam bir alt yapı oluşturma gayreti içine girmiştir. İşletmeler bir yandan insan
kaynakları birimini daha fonksiyonel hale getirme çabası içinde iken bir yandan da
dünyanın değişen, küreselleşen yeni durumuna ve teknolojinin gereklerine uygun, bilgi
teknolojileri alt yapısına dayanan insan kaynakları birimleri oluşturmak zorunda
kalmışlardır. Değişen sosyal yapı ve gelişen teknoloji, insan kaynakları yönetimini daha
karmaşık hale getirmiştir. Bilginin stratejik öneminin vurgulandığı son yıllarda bilgiyi
toplayan, düzenleyen, sınıflayan ve analize hazır hale getiren bilgi sistemleri, her alanda
olduğu gibi insan kaynakları alanında da hızla yayılmış ve insan kaynakları planlamasının
temel taşı haline gelmiştir. Şüphesiz organizasyonlarda insan kaynakları planlarının
geliştirilmesinde insan kaynakları bilgi sistemleri önemli katkılar sağlayacaktır. Bilgi
sistemlerinin insan kaynakları alanında kullanılması organizasyonlara güncel bilgiyi
anında sunacak, böylece verimli ve sürekli gelişime açık insan kaynakları birimi
sağlayacaktır. Bilgiye kolay ulaşılması ve hızlı raporlanması insan kaynakları uzmanlarına
ve işletme yöneticilerine sayısız imkân tanımaktadır.
İnsan kaynakları planlaması sektörel bazda incelendiğinde, turizm sektörü için gerekliliği
yadsınamaz bir gerçektir. Büyüme hızı sebebiyle önemi sürekli artan turizm sektörünü
diğerlerinden ayıran en önemli özellik, sektörün emek yoğun yapısıdır. İnsan kaynakları
bilgi sistemlerinin özellikle turizm işletmeleri gibi emek yoğun sektörlerde kullanılması
insan kaynakları etkinliğini arttıracaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Planlaması, Bilgi Sistemleri
GİRİŞ
İnsan kaynakları planlamaları ve stratejileri son yıllarda önemli şekilde değişmekte ve
gelişmekte, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması da bu değişikliklerin hız kazanmasına
sebep olmuştur.
Personel yönetimi, çalışanlar hakkında kayıt tutma, personelin ücreti ve yan ödemeleri gibi
muhasebe kayıtları, raporlu olduğu gün sayısı, işe devamsızlık ve geç kalma, ücret ve diğer
ödemelere etkisi gibi konularda kayıt tutmanın yanında, gelişen ve değişen çevresel
koşullara örgütün uyum sağlayabilmesi için insan faktörü en dinamik kaynaktır. Bu
sebeple insan kaynakları bilgi sistemleri daha bütüncül ve sistematik olarak ele
alınmalıdır.
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Rekabetin artması, bilgi ve üretim teknolojilerindeki gelişmeler ve işgücünün demografik
yapısında yaşanan değişimler sonucu işletmelerin yönetim modelleri, iş yapma şekilleri ve
insana yaklaşımları değişmiştir. Bilgi toplumunda insan gücünün değişen yapısı
karşısında, mevcut yönetim modelleri etkili olamamış ve insan odaklı yeni yönetim
modelleri ortaya çıkmıştır. İşletmeler değişen rekabet düzenine, müşteri ihtiyaçlarına
ancak sağlam bir bilgi sisteminin işletmenin tüm birimlerinde uygulanması ile başa
çıkabileceklerdir.
Son yıllarda insan kaynakları alanında teknoloji kullanımı personel temin ve seçiminde
önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Örneğin; bilgisayarla uygulanabilir testler, teknoloji
temelli değerlendirmeler tasarlama, bilgi sistemlerinin geri besleme imkânı sunması,
adayların temininde ve elenmesinde teknoloji kullanımı önemli uygulamalar arasında
sayılabilir. Test ve değerlendirmelerde geliştirme konusunda, kişiler arası doğru karar
alabilme ölçeği, durumsal karar verme envanteri, kişilik değerlendirmeleri ve bunların
geçerliliklerinin ölçülmesi gibi uygulamalara yer verildiğini görmekteyiz. Sadece personel
temin ve seçimi değil, insan kaynaklarının en önemli fonksiyonlarından biri olan insan
kaynakları planlamasında da bilişim teknolojilerinin kullanımı gereklilik arz etmektedir.
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINA İLİŞKİN BİLGİ SİSTEMLERİ
İnsan kaynağı kavramı, “örgütlerin rekabet ortamında başarı elde edebilmek ve bunu
süreklileştirebilmek için kullanabilecekleri potansiyel bir kaynak” şeklinde tanımlanabilir
(Karakütük, 2015). İnsan kaynakları yönetimi, örgütte rekabetçi üstünlükler sağlamak
amacıyla gerekli insan kaynağının sağlanması, süreç-sistem yaklaşımında işletmenin
bütün çalışanlarını etkileyen ve kapsayan süreçlerin sistematik olarak planlanması,
geliştirilmesi ve kontrolü, en etkin ve ekonomik şekilde işletmelerin belirlemiş olduğu
hedefler doğrultusunda işgücünü geliştirmesidir (Özdevecioğlu, Demirtaş, & Ünlü, 2009).
Bir çalışanın işletmeye dâhil olmasından işten ayrılmasına kadar geçirdiği süreç içerisinde
karşı karşıya kaldığı insan kaynakları uygulamalarına, insan kaynakları fonksiyonları
denir. Farklı araştırmacılar insan kaynakları yönetiminin fonksiyonlarıyla ilgili olarak
farklı sınıflandırmalar yapabilmektedirler. Genel olarak insan kaynakları yönetiminin ana
fonksiyonları olarak şunlar sayılmaktadır (Uyargil, Acar, Adal , & Ataay, 2008):

İnsan kaynakları planlaması,

İşe alma ve yerleştirme,

Eğitim ve geliştirme,

Motivasyon yönetimi,

İş ve işgören değerleme,

Ücret yönetimi,

Kariyer yönetimi ve geliştirme,

Özlük işleri,

Çalışma ilişkileri ve güvenlik fonsiyonları.
İnsan kaynakları planlamasının görevi, doğru sayıda işgücünün doğru yerde ve doğru
zamanda bulunmasıdır. İnsan kaynakları planlaması, özü itibariyle dinamik bir süreçtir ve
bu nedenle örgüt içindeki işgücü akışının etkin bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Bu
süreci etkileyen faktörler ikiye ayrılabilir. Bunlar içsel ve dışsal parametrelerdir. İçsel
parametreler, işgücünün yaşı, verimliliği, iş gören devir hızı ve devamsızlık oranları gibi
faktörlerden oluşurken, dışsal parametreler ise, pazar yapısı, teknolojide yaşanan değişim
ve işgücünün değişen doğası gibi faktörlerdir. İnsan kaynakları yönetimi süreci, sistem
mantığı içinde yerine getirilmektedir. Bu nedenle bir fonksiyonun etkin bir biçimde işleyişi
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diğer fonksiyonların da etkinliği ile doğrudan ilişkilidir. Örgütlerin mevcut durumda ve
gelecek dönemlerde ihtiyaç duyacağı işgücü niceliği ve niteliğinin doğru bir biçimde
belirlenmesi, hem planlama fonksiyonunun etkin bir biçimde yerine getirilmesini
sağlayacak hem de diğer fonksiyonlar için alınacak kararlara temel olacaktır. İşgücünün
planlanması doğrultusunda işe alma, terfi ettirme, eğitim verme, işten çıkarma gibi önemli
kararlar alınacaktır. Dolayısıyla işgücünün etkin bir şekilde planlaması insan kaynakları
yönetimi açısından temel bir başarı kaynağı olabilecektir (Bayraktaroğlu, 2015). İnsan
kaynakları planlamasının organizasyon açısından önemi aşağıdaki gibi özetlenebilir
(Özkutlu, 2008):

İşgücü ihtiyacındaki daralmaları önceden görerek ihtiyaçların buna göre
karşılanmasını sağlamak,

İşgücünün bilgi ve becerisinden, optimum verimliliğin elde edilmesini sağlamak,

Örgütsel planlama sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

İhtiyaç duyulan spesifik işgücü niteliklerini ortaya koymak,

Tüm organizasyonel kademelerde insan kaynakları yönetiminin etkinliğini
artırmak.
İnsan kaynaklarının, çalışanların görevlerine ilişkin ayrıntılı bilgilerin özenli biçimde
toplanması, saklanması ve gerektiği zamanlarda çeşitli işlemlere tabi tutularak farklı
nitelikteki kararlara yol göstermesi gerekmektedir. Bunların dışında işletmeler; sofistike,
iyi eğitilmiş ve teknik olarak düzeyli yönetici ve çalışanlarıyla bilgi toplumunun en temel
parçası olan teknolojiyi bireye göre uyumlaştırabilmek maksadıyla eğitim programları
aracılığı ile personel yetiştirme çabası içine girmişlerdir. Çünkü burada kullanılan yöntem
ve teknikler insan merkezli olmak zorundadır (Karcıoğlu & Ümit, 2009). Bu bağlamda
işletmelerde insan kaynakları planlamasını zorunlu kılan başlıca nedenler; işgücü
maliyetlerinin artması, teknolojinin hızla gelişmesi, nitelikli işgücünün kıtlığı, hızlı
toplumsal ve kültürel gelişmeler, yasal ve politik gelişmeler ile küreselleşmenin ortaya
çıkardığı yeni dünya düzenidir (Akyüz, 2001).
İnsan kaynakları bilgi sistemlerini tanımlamak istersek, “insan kaynakları bilgi sistemleri,
bir örgütün insan kaynakları fonksiyonunun etkin olarak işlemesine yardım etmek için
örgütün insan kaynakları ile ilgili bireysel ve tüm insan kaynakları faaliyetleri ile ilgili
örgütsel verilerin toplanması, saklanması, güncelleştirilmesi, stratejik ve yönetsel
kararların verilmesine yardımcı olacak biçimde bilgi haline dönüştürülmesini sağlayan
sistem” (Keçecioğlu, 2003, s. 32) olarak ifade edebiliriz.

Şekil-1: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin Temel Uygulama Alanları
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Kaynak: V. R. Ceriello ve C. Freeman Human Resource Management Systems
Şekil-1’de de görüldüğü üzere insan kaynakları planlaması, işletmenin amaçlarını yerine
getirmek için organizasyondaki karar vericilere bilgi sağlanma rolünü üstlenmiştir. Bu
nedenle işgücü planlaması için gerekli veriler, toplanmalı, organize edilmeli, sentezi
yapılmalı ve istenilen biçimde, zamanda ve etkili bir şekilde üretilmelidir. İşgücü planlama
süreci oluşturulurken gelecekteki personel ihtiyacının organizasyon büyüklüğüne, temel
iş gruplarının gerektirdiği becerilere ve bütünsel olarak organizasyonel ihtiyaçlara göre
tanımlanması, analiz edilmesi ve uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla işgücüne ilişkin
verilerin diğer karar destek sistemlerine girdi oluşturabilecek biçimde düzenlenmesi
gerekmektedir.
İnsan kaynakları bilgi sistemi, insan kaynakları süreçlerinde gerekli bilgilerin toplanması,
işlenmesi, depolanması ve ilgili birimlere aktarılması gibi işlevler üstlenir. Bu doğrultuda
insan kaynakları bilgi sisteminin amaçları şöyle özetlenebilir (Sabuncuoğlu, 2000):

Çalışanın yetenekleri ile işverenin ihtiyaçlarını eşleştirerek organizasyonel
esnekliği sağlamak,

Organizasyonun tüm prosedür ve yapılarını kaydederek bunlardan herkesin
haberdar olmasını sağlamak,

Toplam kalite yönetimi çerçevesinde çalışanların karar verme süreçlerine daha
çok katkıda bulunmalarını sağlamak,

Çalışanlar tarafından kendilerine ait bilgilerin güncel tutulması ve bu sayede
kişilerin kendi bilgilerinde gerçekleşen değişiklikler sonucunda sahip
olabilecekleri hakların zamanında uygulamaya geçirilmesini sağlamak,

Çok uluslu şirketlerin değişik yerlerdeki tüm şirketlerinde aynı sistemi
kullanarak çalışanlarını gerçek anlamda evrensel bir tarzda yönetmek,

Boş pozisyon tanımlarıyla başlayan ve seçilen kişinin işe yerleştirilmesine kadar
devam eden süreçleri etkin bir biçimde yönetmek,

Personelin sağlık durumunu izleyip bunlara ilişkin yönetim kararlarını hızla
almak,

Personel eğitimlerini, iş tanımlarına ve personelin yetkinlik yetenek
gereksinimlerine göre planlamak ve bütçeleyebilmek.
Tablo-1: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Kullanıcıları ve Kullanım Amaçları
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Kaynak: (Demir & Çavuş, 2010)
Tablo-1’de anlatılmak istendiği üzere insan kaynakları bilgi sistemleri, organizasyonda yer
alan her bir departman için farklı bir kullanım amacı taşımaktadır. Yönetim kademesi, bilgi
sistemini stratejik planlamalar ve analizler için kullanırken, proje yöneticileri ise işgücü
devri, çalışanların en iyi şekilde yerleştirilmesi, sağlık ve güvenlik uygulamaları için
kullanmaktadır.
İşletmedeki insan kaynakları bilgi sisteminin etkililiği; mevcut personelin şimdiki ve
geçmişteki performansına, bilgi sistemlerini kullanmadaki yetenek, bilgi, beceri, eğitim ve
benzeri özelliklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra, işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı insan
kaynaklarının nitelik ve niceliği ile ilgili tutarlı bilgiyi de sağlayabilmesine bağlı olacaktır.
İşletmeler çok büyük bir sistemin alt sistemleri olarak işlev görmektedirler. Tüm sistemler
gibi işletmeler de entropiye maruz kalmaktadırlar. Bu entropi pozitif ve negatif olmak
üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Pozitif entropi canlı sürekliliğini sağlarken,
negatif entropi o canlının ölüme yaklaşmasını ifade etmektedir (İlter, 2003). İşletmeler
nitelikli işgücünü optimum düzeyde elinde tutmak, eğitmek, geliştirmek ve korumak
zorundadırlar. İşletmelerin bunu başarabilmesi için, “bilgi kaynaklarının ya da bilgi
kanallarının çokluğu ile rekabetsel üstünlük niteliği kazanan ve kurumsal bağlamda,
bilginin nicelik ve bütünlüğüne katkı sağlayan” insan kaynakları bilgi sistemleri artık
zorunluluk olarak algılanmaktadır. İnsan kaynakları bilgi sistemleri aslında bir bilgi
yönetim alt sistemi olarak düşünülebilir. Bilgi yönetimi, zamana bağlı kalmaksızın
kesintisiz bir şekilde yürütülen bir süreç olarak adlandırılır. Bu nedenle bilgi yönetimi
teknoloji ile ilgili bir sorun olmaktan çok kurumsal bir kültür sonucunda organizasyonda
bilgi kültürüne dayalı bir yönetim oluşturmak ve bunu benimsetmek için izlenmesi
gereken bir yoldur (Karcıoğlu & Ümit, 2009).
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Şekil-2: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemleri Modülü

Kaynak: Akademik Bakış Dergisi Sayı 20, Nisan – Mayıs – Haziran 2010
Şekil-2’de insan kaynakları bilgi sistemlerinin, insan kaynakları departmanı personeli için,
çalışanlar hakkında verimlilik değerlemesi yapabilme, boş kadroların raporlanması, eğitim
programlarının hazırlanması, kariyer planlaması gibi organizasyon için önem arz eden
işlerin takibini yapabilme olanağı sunduğu anlatılmaktır.
Bilgi çağında, bilgi üreticisi ve kullanıcısı olarak, insan kaynaklarının yönetimi sürecinde
etkinliğini artırmak için kullanılan bu sistemler, organizasyonda insan kaynaklarına
yönelik bilgileri sağlamak, depolamak, kullanmak, irdelemek ve bilgi paylaşımını
sağlamak amacıyla kullanılan sistemlerdir. Bu süreçte yoğun olarak bilgisayarlardan
faydalanılmakta, uygun yazılım ve donanım birimleri ile insan kaynaklarının etkin
kullanımı önemli olmaktadır. Sistemin başlıca amacı, zamanlama açısından uygun, tam ve
doğru enformasyonu sağlamak ve insan kaynağına dönük kararlar verecek olan ilgililere
faydalı enformasyonu sağlamaktır (Demir & Çavuş, 2010).
TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI
Turizm işletmelerinin emek yoğun yapısına bağlı olarak insan unsuruna son derece
bağımlı olması, bu işletmelerde insan kaynakları planlamasını daha da önemli hale
getirmektedir. Çünkü turizm işletmelerinde kurumun kalitesini belirleyen faktör, fiziki
özelliklerden çok insan kaynaklarının nitelikleri olmaktadır. Dolayısıyla, turizm
işletmelerinin ihtiyaç duyduğu personeli, sayı ve nitelik olarak başlangıçta çok iyi analiz
etmesi gerekmektedir. Ancak mevsimlik otel işletmelerinde insan kaynakları planlamasına
yeteri kadar önem verilmediği, daha çok anlık kararlar ya da sezonu kurtarma şeklindeki
yaklaşımların uygulandığı ve ciddi bir işgücü planlamasına gidilmediği görülmektedir.
Turizm işletmelerinde insan kaynakları planlaması çalışmalarına gereken önemin
verilmemesi işletme açısından yüksek maliyet ve düşük hizmet kalitesi, personel devir
hızında artış ve personel açısından düşük verimlilik sorunlarını beraberinde
getirmektedir. Ayrıca işin ve işi yapacak personelin özelliklerinin ve sayısının bilinmemesi
örgütsel çalışmaların kalitesinin düşmesine yol açmaktadır (Akoğlan Kozak , 2009).
Turizm işletmelerinde insan kaynakları planlamasını önemli kılan başka bir faktör de
ihtiyaçtan az veya fazla personel istihdam edilmesidir. Eğer işletmelerde gereğinden az
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personel istihdam edilirse yapılacak işler aksayabilir ve bu durum, personel-müşteri
ilişkisinin oldukça yoğun yaşandığı turizm işletmelerinde kötü hizmet sunulmasına neden
olur. Örneğin; otelin çok yoğun bir giriş-çıkış gününde kat hizmetlerinde çalışan temizlik
görevlisi sayısının yetersizliğinden dolayı odaların zamanında hazırlanamaması
durumunda, geldiğinde yorgun olan müşterinin uzun süre resepsiyonda bekletilmesi
gerekecek ve bu durum müşteriye olumsuz bir hizmet olarak yansıyacaktır. Müşterinin
daha ilk günde yaşadığı bu olumsuz olay onun ileriki günlerdeki tatilini de etkileyecektir.
İşletmenin gereğinden fazla personel istihdam etmesi halinde ise, en büyük gider unsuru
olan personel giderlerini yükseltecektir (Ağaoğlu, 1992).
İnsan kaynakları planlaması ile ayrıca işletmedeki hazır işgücünün bilgi ve
yeteneklerinden en etkili biçimde yararlanmak, böylece işletmenin verimliliğini ve
karlılığını yükseltmek mümkün olmaktadır (Bingöl, 2003).
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASINDA BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ VE
FAYDALARI
İnsan kaynağından aldığı güçle ayakta kalma çabasında olan işletmeler açısından
teknolojik araç ve imkânların kullanımı, yüksek rekabet ortamında kritik öneme sahiptir.
İşletmeler, işgücü ihtiyaçlarını belirlerken insan kaynakları analizine ilk olarak örgütteki
mevcut iş gücü ile mevcut işlerin envanteri ile başlar. Bu konuda bilgisayarlardan
yararlanılır. Bu sayede daha etkin bir envanter çalışması ve gerekli analizler yapılabilir
(Bingöl, 2005, s. 118). Hazırlanacak analiz formu, yapılacak iş analizi, iş tanımı ve iş
spesifikasyonlarının hazırlanmasına temel oluşturur. İş tanımı, işin ne istediğini belirler,
bir başka deyişle işin profilidir. İş spesikasyonu ise, tanımlanan işte başarılı olabilmek için
çalışanın sahip olması gereken nitelikleri ifade eder. Bu durumda adayın fiziksel, zihinsel,
duygusal, sosyal ve davranışsal gereklerinin belirlenmesi gerekir. Bu bilgilerin elde
edilmesi ve duyurulması, hem işe alım uygulamalarında aday havuzuna alınacak
adayların seçilmesi hem de sonrasında aday veri tabanı üzerinde sorgulama ve filtreleme
yaparken kullanılacak kriterlerin doğru belirlenmesi için önem taşımaktadır (Saldamlı,
2008 ).

Aday bulma işleminde intranet ve internet kullanımı: İşletmede insan kaynağı
ihtiyacı saptandıktan sonra, ihtiyacın şirket içinden veya dışarıdan tedariki yoluna
gidilmesi aday araştırma ve bulma sürecini başlatır. Etkili bir personel seçim işlevinin
amacı; iş ve örgütler ile insanları uygun bir şekilde uyumlaştırmaktır. Personel seçim
eyleminin etkinliği, işin gerektirdiği niteliklere sahip ve istihdam edilecek işte başarı
göstermeleri yüksek derecede olası olan kişilerin sağlanmasına dayanmaktadır (Bingöl,
2005).

İnternetten işe alım (e- recruitment) : İşe alım konusunda kullanılan geleneksel
araçların büyük ve küçük firmalar arasında yarattığı uçurum, yani küçük firmaların
ilanlarının, dev firmaların dev ilanları yanında kaybolmaları, internet üzerinde her ölçekte
firmaya eşit şartlar tanıyan standart ilanlar ile son bulmuştur (Aytaç, 2001). Bunun yanında
gazete ve diğer klasik araçlarla yayımlanan sınırlı kelime sayısına sahip ilanlarda olduğu
gibi yetersiz bilgi içeren ilanlar yerine firma, pozisyon, sektör hakkında rahatlıkla detaylı
bilgiye ulaşabilecek internet iş başvurularını daha bilinçli hale getirmiştir. İşgücü ihtiyacını
nitelik olarak belirleyen firma, yüz binlerce aday arasından aradığı niteliklere uyan
özgeçmişlere ulaşabilmek için filtreleme özelliğini kullanabilmektedir (Saldamlı, 2008 ).

İnsan kaynağı seçimi: İşveren firma açısından bakıldığında teknolojik gelişmeler
ve özelliklede internetin personel temin ve seçiminde kullanılmasıyla birlikte bir çok
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avantaj elde edilmektedir. Bunlar; firmaların istenilen bilgiye hızlı erişimi, aday
özgeçmişlerini standart formatta alma, 7 gün 24 saat ilan yayınlatma, tanıtım imkânları,
gereksiz zaman kaybında azalma, işe alınan kişi başına düşen maliyetlerde azalma, her
zaman güncel bilgiye erişebilme ve nitelikli adaylara doğrudan ulaşabilmesidir (Saldamlı,
2008 ).
Bunların dışında işletmeler insan kaynakları planlaması için yararlı istatistiksel bilgilere
de ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle insan kaynaklarının nitelik ve özellikleri incelenerek elde
edilen bilgiler sınıflandırmaya tabi tutulmakta ve bu şekilde bilgiler bir araya getirilmek
suretiyle etkin bir bilgi sistemi oluşturulmaktadır. İnsan kaynaklarının nicelik ve
niteliklerinin yer alacağı bu bilgi sisteminde bilgilerin sınıflandırılması ve analiz edilerek
yoruma hazır hale getirilmesi, insan kaynakları planlamasına hız katacaktır. Orta ve büyük
ölçekli işletmelerde bilgisayar destekli bilgi sisteminin insan kaynakları planlamasının
etkinliğinde kilit rol oynadığı unutulmamalıdır (Özgen, Öztürk, & Azmi, 2002).
Martinsons 1997 yılında yapmış olduğu çalışmada insan kaynakları bilgi sistemlerinin
insan kaynakları yönetimi ve planlamasındaki rolü ve sağladığı faydaları tablo halinde şu
şekilde ifade etmiştir:
Tablo-2: İnsan Kaynakları Bilgi Sistemlerinin İnsan Kaynakları Planlamasındaki Rolü Kaynak:
(Ağca & Menteşe, 2013)

TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ
Büyüme hızıyla bugünkü ve gelecekteki önemi sürekli artan turizm sektörünü
diğerlerinden ayıran en önemli özellik, emek-yoğun özelliğidir. Turizmde sektörel kaliteye
ulaşabilmenin tek yolu insan gücüdür. Turizm talebini de arzını da oluşturan unsur,
insandır. Hiçbir sektör turizm sektöründe olduğu kadar insana doğrudan doğruya bağımlı
değildir. Bu bağlamda, sektör içi analiz kaynaklarının önemi oldukça büyüktür. Bir
işletmede önemli olan personelin sayısal fazlalığından ziyade, nitelik bakımından sahip
olduğu değerlerdir. Bu bağlamda, sektörel başarı mevcut insan kaynaklarının niteliği ile
doğrudan ilişkilidir. Diğer taraftan ihtiyaçtan fazla istihdamın olduğu bir yerde bürokratik
bilgi yoğunluğu ve çok fazla verinin işlenmesi söz konusudur. Buradan da insan
kaynakları bölümünün turizm işletmeleri için ne kadar önem arz ettiği anlaşılmaktadır.
İnsan kaynakları yönetici ve profesyonellerinin, insan kaynakları faaliyetleri ve bu
faaliyetlere ilişkin kararların alınabilmesi için gerekli bilgi türleri şu şekilde sıralanabilir
(Bingöl, 2014);

Personel özlük bilgileri (isim, doğum tarihi, cinsiyet, vatandaşlık vb.),
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İletişim bilgileri (ev adresi, telefon numaraları, acil durumlarda başvurulacak
kişilerin adres ve numaraları vb.),

Eğitim bilgileri (öğrenim düzeyi, mezuniyet dereceleri, örgün eğitim dışında
katıldığı kurumlar ve alınan sertifikalar, gerekli eğitim ve programlar, burslar
vb.),

Ücret bilgileri (maaşlar, karlar, teşvikler, güncel ve geçmiş brüt işletme giderleri,
özel kesintiler vb.),

İş deneyim bilgileri (şimdili ve önceki işyerleri, çalışılan pozisyonlar, çalışma
süreleri vb.),

Personel tedarik sürecine ilişkin bilgiler (hangi tedarik kaynaklarından ve hangi
tedarik yöntemleri kullanılarak başvuruların yapıldığı, başvuru tarihi, görüşme
tarihi, ve neticeleri, işe alma nedenleri vb.),

Performans değerlendirme bilgileri (değerlendirme standartları, puanlama,
raporlama, sonuç değerlendirme, vb.),

Çalışma sürecine ait bilgiler (işe başlama, işten ayrılma tarihleri vb.),

Çalışanların tutumlarına ilişkin bilgiler (işe karşı tutumlar, geç gelme ve
devamsızlık oranları, personel devir hızı oranları, iş tatmini ve işe bağlılık
endeksleri, dsiplin ve cezalar, vb.),

İşgücü piyasası ile ilgili bilgiler (işgücünün yaş, cinsiyet, eğitim ve öğretim,
milliyet, din dil, ırk, yetenek ve mesleki dağılımını, işgücüne katılım oranları,
geleceğe yönelik değişim trendlerine ilişkin analiz sonuçları, piyasa cari ücret
oranı vb.),

Açık pozisyon bilgileri (iş unvanı, iş gerekleri, ücret düzeyine ilişkin bilgiler vb.),

Rakipler ile ilgili bilgiler (rakiplerin nicel ve nitel işgücü ihtiyacına ilişkin
değerlendirmeler vb.),

Sendika bilgileri ( çalışanların sendika üyesi olup olmadıkları, eğer ki üye iseler
hangi sendika olduğu vb.),

Sağlık ve kaza bilgileri (sağlık muayene kayıtları, hastane sevk tarihleri ve
sonuçları, iş kazaları, kaza sayısı, kaza nedenleri, meslek hastalıkları vb.),

Ücret dışı haklara ilişkin bilgiler (yıllık izin tarihleri ve süreleri, hastalık ve tatil
izinleri, emeklilik planları vb.),

İşten ayrılma bilgileri ( işten ayrılma nedenleri, çıkış tarihleri vb.).
Turizm işletmelerinin potansiyel tüketiciler için büyük miktarlarda bilgi toplama ve
yayma ihtiyacı, işletmeleri bilişim teknolojilerini kullanmaya öncelikli aday haline
getirmektedir. Ancak işletmelerin heterojen yapısı nedeniyle bilgi-iletişim teknolojileri
kullanımı sektör içerisinde yer alan işletmeler arasında farklılık göstermektedir. Bilişim
teknolojileri kullanımı, otel işletmeleri ele alındığında, işletmelerin büyüklüğüne,
amaçlarına, organizasyon yapılarına, yönetim, finans ve pazar özelliklerine ve herhangi
bir zincire bağlı olup olmadıklarına göre değişiklik gösterebilir (Emeksiz, 2000).
Otel işletmelerinde, bilişim teknolojileri tarafından desteklenen bölümler, modüllerden
meydana gelmekte ve her bir bölüm modülü, kendi alanı ile ilgili bilgi girişi ve işlemlerin
yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca diğer bölümlerdeki bilgilere de ulaşılabilmekte ve
böylelikle koordinasyon sağlanmış olur. Bilişim teknolojileri modülleri, her türlü veriyi
çalışanlara sunar, coğrafi sınırları ve zaman sınırlarını aşarak her yerde ve her zamanda
yöneticilere ve çalışanlara gerekli olan bilgi paylaşımını sağlar. Ayrıca yöneticilerin daha
hızlı ve daha etkili karar vermesine imkan yaratır, hata oranını azaltır, yönetsel kararları
destekler, hizmet sunumunu kolaylaştırır, kırtasiye giderlerini ve işgücü sayısını azaltır,
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işletme içi bölüm sayısını azaltır ve müşteriler ile doğrudan bağlantılı bilgi sağlayarak
faaliyet ve iletişim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır (Bertan, 2008).
İnsan kaynaklarının etkinliğini arttırmak amacıyla kullanılan bilgi-iletişim
teknololojilerinden insan kaynakları bilgi sistemleri teknolojisi, özellikle turizm işletmeleri
gibi manuel yöntemlerle veri toplamanın neredeyse imkansız olduğu, merkeziyetçi
olmayan işletmeler için de stratejik düzeyde önem arz etmektedir. Diğer taraftan işgücü
talebini, içsel ve dışsal işgücü arzını öngörümleme, kariyer planlaması ve geliştirilmesi,
örgütsel yedekleme gibi planlama faaliyetleri için zorunlu bilgileri sağlayarak otel
işletmelerinde olduğu gibi personel devir hızı yüksek işletmelerde fayda sağlamaktadır
(Bingöl, 2014).
SONUÇ
İnsan kaynakları bilgi sistemleri, insan kaynakları yönetimi işlev ve uygulamalarının
gerçekleştirilmesini, hız, zaman, maliyet gibi kriterler bağlamında önemli ölçüde
kolaylaştırmaktadır. İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin bir işleve veya uygulamaya ne
ölçüde destek sunacağı, o işlevin veya uygulamanın özellikleri ile yakından ilgilidir.
Gerçekleştirilen faaliyetlerde yoğun şekilde bilgi sistemlerine veya bilgi sistemleri tabanlı
işleme ihtiyaç duyuluyorsa, kullanılan teknolojilerin katkı potansiyelleri de çoğalmaktadır.
Bununla birlikte bilgi teknolojileri, insan kaynakları yönetimi ve planlaması bağlamında
yalnızca destekleyici unsur olarak değerlendirilmemelidir.
İnsan kaynakları yönetimi alanında yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta, bu ihtiyaçlar
geleneksel işlev ve uygulamalarda fonksiyonel dönüşümlere yol açmaktadır. Başka bir
deyişle enformasyon teknolojileri insan kaynakları yönetimine yeni metodlar ve araçlar
sunarken, gerçekleştirilen insan kaynakları faaliyetlerini içerik olarak da yeniden
şekillendirmektedir. Söz konusu şekillendirmenin kapsamı her geçen gün artmakta,
böylece insan kaynakları bilgi sistemleri daha fonksiyonel kullanılarak insan kaynakları
planlaması alanına değer katmaktadır.
Sonuç olarak insan kaynakları bilgi sistemlerinin, insan kaynaklarının etkinliğini artırdığı,
verilerin toplanması ve sınıflandırılması konusunda düzenlilik ve hız kazandırdığı,
verilerin analiz edilmesi ve raporlanmasında doğru analiz ve doğru raporlama imkânı
tanıdığı ortaya çıkmaktadır. Bunların dışında insan kaynakları bilgi sistemleri, insan
kaynakları personeline veri ulaşım kolaylığı, insan kaynakları faaliyetleri arasında
koordinasyon, insan kaynakları birimi ile diğer örgütsel birimler arası bilgi entegrasyonu,
insan kaynakları faaliyetleri ile işletmenin stratejik hedeflerine ulaşma konusunda uyum
ile insan kaynakları yönetimi ve planlama sürecinde alınacak kararlar arasında tutarlılık
sağlamaktadır. Bunun için de insan kaynakları bilgi sistemini kullanacak olan insan
kaynakları personelinin eğitime tabi tutulmasının gerekli olduğu sonucuna ulaşmak
mümkündür.
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ÖZET
Önceki araştırmalar işletmelerin yeni ürün ve hizmet geliştirmesinde öğrenmenin payının
oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrenmeye önem vermeyen ya da işletme
içerisinde öğrenme ortamı yaratmayan işletmelerin yenilik yapmaktan uzak olacağı
düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı turizm endüstrisinde önemli bir yere sahip olan
seyahat acentalarında öğrenme odaklılığın yeni hizmet gelişimi üzerindeki etkisini
incelemektir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket yöntemi kullanılmış ve
Marmaris’te faaliyette bulunan A grubu seyahat acentası çalışanlarından 389 adet geçerli
veriye ulaşılmıştır. Veriler faktör analizi ve regresyon analizleriyle test edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre seyahat acentalarında öğrenme odaklılığın yeni hizmet gelişimi
üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Odaklılık, Yeni Hizmet Gelişimi, Seyahat Acentaları
GİRİŞ
Öğrenme yeteneği gelişmiş işletmeler çevresel değişikliklere sürekli açık olacakları ve
çevresel beklentileri doğru tahmin edecekleri için yenilik sürecinin başarısını da olumlu
yönde etkiler (Avcı, 2009:122). Öğrenme odaklı olan işletmeler daha kolay ve hızlı yenilik
yapma özelliğine sahiptirler. Bu özellikleri müşterilerine daha iyi hizmet verme fırsatını
sağlamaktadır (Marangoz, 2011: 46). Calantone (2002:515-524) öğrenme odaklı olan
işletmeler yenilik yapma yeteneklerini üç yolla geliştirebileceklerini ifade etmiştir.
Birincisi, teknolojiyi çok yakından takip etmek ve iyi kullanmaktır. Bir diğeri ise oluşan
pazar talep fırsatlarını (müşteri beklentileri ve istekleri) kaçırmamaktır. Sonuncusu da
rekabet ettiği diğer kuruluşları yakından takip etmektir.
Öğrenme odaklılığın yenilik üzerindeki etkisini inceleyen birkaç ( Tajeddini, 2009, Avcı,
2009, Eren vd., 2013, Calantone, 2002, Çalışır, vd., 2013) çalışma bulunmaktadır. Tajeddini
(2009) öğrenme odaklılık boyutlarından; öğrenmeye bağlılığın, açık fikirliliğin ve
paylaşılan vizyon işletmelerin yeni hizmet gelişimi olumlu etkilediğini ifade etmektedir.
Hatta bu özelliklere sahip olan işletmelerin diğerlerine göre daha inovatif (yenilikçi)
olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde Calantone (2002) öğrenme odaklılığın firma
yeniliğini etkilediğine dikkat çekerek öğrenmenin yeni fikirlerin, ürünlerin ve süreçlerin
uygulanmasını katkı sağlayan geniş bir süreç olduğunu kabul etmektedir.
Avcı (2009) öğrenme odaklılık boyutlarından öğrenmeye bağlılığın, açık fikirliliğin ve
örgüt içi bilgi paylaşımının yenilik üzerinde anlamlı yeniliğin ortaya çıkartılmasında daha
etkili olduğunu belirtmektedir. Eren ve diğerleri de (2013) öğrenme odaklılık ve yenilik
arasında pozitif ve anlamlı ilişkinin olduğuna dikkat çekmektedirler. Çalışır ve
diğerlerinin (2012) Türkiye’deki şirketlerin ürün yeniliklerinin etkinliği ve verimliliği
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üzerine yapmış olduğu çalışmada açık fikirliliğin hem ürün yeniliğinin etkinliğine hem de
verimliliğine pozitif etki ettiğini belirtmektedirler.
Yukardaki bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı Marmaris’te faaliyet gösteren A grubu
seyahat acentası çalışanlarında öğrenme odaklılığın yeni hizmet gelişimi üzerindeki
etkisini incelemektir. Yabancı alan yazında bu kapsamda az sayıda çalışma bulunmasının
yanı sıra Türkçe alan yazında henüz böyle bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın
özgün olduğunu göstermektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Öğrenme Odaklılık
Öğrenme odaklılık, işletmelerin esnekliklerini etkileyen, yeni bilginin oluşturulması,
kullanması ve yayılmasını sağlayan bir dizi örgütsel değerler olarak tanımlanır (Sinkula,
1997:309). Öğrenme odaklılık, ne tür bilginin toplanılacağını, bu bilgilerin nasıl
yorumlanıp, değerlendirilip ve paylaşılacağını etkiler (Calantone vd., 2002:515-524). Lee
ve Tsaie (2005:325-348) ise, işletmenin eski varsayımlarına meydan okuyup yeni teknik ve
yöntemlerini kolaylaştıran bir mekanizma olarak tanımlamaktadır.
Öğrenme odaklılık, örgütün, tüm faaliyetlerinde rekabet avantajı sağlamak için bilginin
oluşturulmasını ve bu bilginin kullanmasını ifade etmektedir (Zehir ve Eren, 2007:170-176).
Öğrenme odaklı olma aynı zamanda daha yeni ve derin bilginin yaratılması,
paylaşılmasını ve kullanılmasını içeren örgütsel bir öğrenme içerir (Yeniçeri ve Yücel,
2009:137-157). Öğrenme odaklılık işletmelerin var olan inanç ve uygulamaların örgüt
performanslarını ne derece etkilediğini ve istenilen seviyeye ulaşılıp ulaşmadığını sorgular
yeni bilgiyi elde etmeye teşvik eder (Chul, 2013:56).
Öğrenme odaklılık, pazar hakkındaki eski varsayımların kıyaslanması örgüt yeterliliğini
etkilediğinden dolayı, başarılı küresel rekabet için en değerli kaynaklardan biridir (Baker
ve Sinkula, 1999:295-308). Örgüt içindeki tehlikeleri etkisiz kıldığı, örgütün fırsatlarını
artırma imkanı sağladığı ve rakiplerinden daha başarılı bir şekilde müşteri ihtiyaçlarını
anlama olanağı sağladığı için değerlidir (Sinkula, 1994:35-49).Bu değer, göz önüne alınan
işletmelerde küreselleşme ve ekonomik belirsizliği çözmeye çalıştığı ve önemli bilgi artışı
sağladığı için doğrulanmaktadır (Tajeddini, 2009:262-275).
Öğrenme odaklılık üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde Sinkula vd. (1997: 305-318)
öğrenme odaklılığı, öğrenmeye bağlılık, açık fikirlilik ve paylaşılan vizyon olarak üç
boyutta incelemişlerdir. Calantone vd. (2002: 515-528), Jerez-Gomez vd. (2005) ve Avcı,
(2006), ise öğrenme odaklılığı, öğrenmeye bağlılık, açık fikirlilik, paylaşılan vizyon ve
örgüt içi bilgi paylaşımı olmak üzere konunun dört ana boyuttan oluştuğunu ifade
etmişlerdir. Öğrenme odaklılığın bu dört boyutu aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
Öğrenmeye Bağlılık
Öğrenme bağlılık, öğrenme odaklılığın merkezindeki temel bir değer olarak görülür. Bu
değer örgütün öğrenme kültürünün gelişmesinde etkilidir. Eğer örgütte bu değer az ise
öğrenme o kadar az gerçekleşir. (Sinkula, 1997:309). Öğrenmeye bağlılık, yeni bilgilerin
kazanılması ve bu bilgileri örgüt içine entegre edilerek örgütün değişime hazır hale
gelmesidir (Çalışır, vd., 2013:179). Eğer bir örgüt, çalışanlarını bilginin gelişmesi için teşvik
etmezse, çalışanlar öğrenme faaliyetlerini sürdürmede motive olamayacaklardır
(Calantone vd, 2002:515-524).
Öğrenmeye bağlılık, yeni bilgi geliştirmek veya mevcut bilgiyi değiştirmek için örgütün
hazır halde olmasıdır. Bir örgütte öğrenmeye bağlılık, bilginin kazanılması, değişimi ve
paylaşımını içermektedir (Jolly ve Therin, 2007:238). Öğrenmeye bağlılığın gelişmiş̧
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olduğu işletmelerde yöneticiler, öğrenmeyi örgütün geleceği için çok büyük bir yatırım ve
uzun dönemli stratejik bir yaklaşım olarak görürler. Örgüt öğrenmeye ne kadar fazla
değer verirse, öğrenmede daha yüksek derecede gerçekleşir (Calantone, 2002:515-524).
Açık Fikirlilik
Açık fikirlilik, insanların farklı yaklaşımlara karşı hoşgörülü ve kendi hatalarına karşı
duyarlı olmasının yanı sıra karar verirken sadece kendi düşüncelerini değil
karşısındakilerin görüş ve fikirlerine değer vermesidir (Köksal, 2003:69). Senge (2000:302)
fikirlerimizi içtenlikle söylememizi, başkalarının katkılarına saygı duymamızı,
sorunlarımızı konuşmamızı ve yanıt vermek konusunda daha açık olmamızı bir
gereksinim olarak ifade etmiştir. Nisbet vd. (2013:769) ise, açık fikirli bireyleri herhangi bir
karar almadan ve bir bilgiyi zihnine işlemeden önce bir konunun tüm yönlerini
derinlemesine incelediğini belirtmiştir.
Örgüt yönünden açık fikirlilik düşünüldüğünde genel olarak, rutin faaliyetleri eleştirel bir
şekilde değerlendirmesi ve yeni fikirleri kabul etmesidir (Sinkula, 1997:309). Açık fikirlilik,
örgütlerin uzun süreli rutinlerinin varsayımlarının ve inançlarının sürekli olarak
sorgulanmasıdır. Yapılan bu sorgulama örgüt içerisinde öğrenmeye karşı istekli
olmayanların etkisini en aza indirecek ve öğrenmenin kapısını aralama fırsatı tanıyacaktır
( Türkay, 2007:112). Başka bir deyişle, açık fikirlilik örgüt içerisindeki kalıplaşmış̧ zihinsel
modelleri değiştirmeyi, mevcut düşünce yollarını unutmayı ifade eder (Tajeddin,
2009:265). Benzer biçimde Calantone (2002:517), örgütlerin eski ve geleneksel yolları
bırakmalarının, yeni ve güncel olan bilgileri esas almalarının önemini vurgulamıştır.
Paylaşılan Vizyon
Paylaşılan vizyon en basit ifadeyle, ‘‘Ne yaratmak istiyoruz?’’ sorusunun yanıtıdır.
Paylaşılan vizyon, çoğu bireyin gerçekten bağlı olduğu bir vizyondur, çünkü o bireylerin
kendi kişisel vizyonlarını yansıtır. Paylaşılan vizyonun yaratıldığı bir örgütte, çalışanların
şirketle ilişkisini değiştirir. Çünkü onların şirketi olmaktan çıkar bizim şirketimize
dönüşür hani ortak bir kimlik yaratılmış olunur (Senge, 2000:227). Paylaşılan vizyon,
kişisel vizyonların bir araya gelmesidir. Bir grup insan bir organizasyonun görüşünü
paylaşmak için bir araya geldiğinde, her biri bir bütünü temsil eder (Çam, 2002:76).
Örgüt içinde paylaşılan bir vizyonun yaratılması, örgütsel amaçlar ile bireysel amaçların
uyum sağlamasını ve geleceğe dair paylaşılan bir görüşün ortaya çıkmasını sağlar.
Paylaşılan vizyon tüm çalışanların katkısıyla şekil aldığı için çok çabuk benimsenir ve
öğrenme de bireylerin kendi istekleri doğrultusunda gerçekleşir (Yazıcı, 2001:130).
Paylaşılan vizyon öğrenme için gerekli odaklaşmayı ve enerjiyi sağladığı için örgütler için
hayati önem taşımaktadır (Senge, 2000:227). Paylaşılan vizyon ayrıca çeşitli bölümleri
koordine eder ve öğrenme kalitesinin artmasına katkı sağlar (Calantone, 2002:517).
Örgüt İçi Bilgi Paylaşımı
Örgütlerde bilgi paylaşımı, bireylerin sahip oldukları bilgi birikimini örgüt içerisinde diğer
bireylerle paylaşması ve değerlendirmesi sürecidir. Örgüt içerisinde bir çalışanın bir işin
nasıl yapılacağı hakkında bilgi edinmek istemesi örgüt içi bilgi paylaşımının varlığının
kanıtıdır ve bu yüzden bilgi paylaşımı örgütler açısından hayati önem taşımaktadır
(Akgün vd., 2009:184).
Bir örgütte bilginin oluşturulması kadar bu bilginin örgüt içinde etkin bir şekilde
paylaşılması da önemlidir. Çünkü örgüt içinde etkin bir şekilde paylaşılan bilgi, yeni
bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır (Yazıcı, 2001:125).Örgüt içi bilgi paylaşımı
sadece çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgi değil, bilginin yapılandırılması ve düzenli
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olarak yeniden gözden geçirilmesidir (Calantone vd., 2002:515-524). Elde edilen bilgi
ihtiyaca uygun biçime dönüştürüldükten sonra örgüt içinde en kısa sürede ve herkesin
kolayca ulaşabileceği şekilde dağıtılmalı ve paylaşılmalıdır(Zaim, 2005:203).
Yeni Hizmet Gelişimi
Günümüzde hizmetler alanında çok hızlı yaşanan gelişmeler, bir yandan hizmet
sektörünün ürettiği mevcut hizmetlerin gelişmesini sağlamakta ve tüketicilerin
beklentilerini aşmaya çalışmakta, diğer taraftan ortaya çıkan yeni ihtiyaçları karşılamak
için yeni hizmetler ortaya koymak zorundadır. Bu sektörde sürekli olarak gelişmelerin
yaşanmasının ana sebebi insan ve dinamizmdir. Bu yüzden dinamik bir yapıya sahip olan
sektör sürekli olarak yeni hizmet çeşitliliğine ihtiyaç duymaktadır (Karahan, 2006:27).
İşletmeler karlarının önemli çoğunluğunu pazarlara sundukları yeni ürün ve hizmet
sayesinde elde ederler. Bu yüzden pazara yenilikle giren bir işletme daha fazla kar etme
fırsatını yakalayabilir. Hizmetler genellikle ekonomik refahla ilişkilidir ve yeni
hizmetlerde daha çok gelişmiş̧ ülkelerde ortaya çıkar (İslamoğlu vd., 2006:132). Gelişmekte
olan çoğu ekonomiler, dünya genelindeki hizmet sektöründe ticaretin büyük bir payını
elde etmiştir. Bu ülkelerde hizmet sektöründeki yoğun rekabet birçok firmayı yeni
olanaklar aramaya yöneltmiştir. Gelişmekte olan ekonomilerde, yeni hizmet geliştirme
uygulamalarının önemini artırmış̧ ve firmalarda bir ihtiyaç oluşturmuştur (Alam, 2007:4355).
Yeni bir hizmet, daha önce müşteriye hiç sunulmayan, hizmetin teslim sürecindeki radikal
değişiklikler, var olan hizmetlerdeki gelişme ve hizmetin teslim sürecinde müşterinin
algısının değişmesi anlamına gelir(Johnson vd., 2000:4). Yeni hizmet gelişimi,
hizmetlerdeki yenilikler(inovasyonlar) veya etkili operasyonları gerçekleştiren ve üstün
performans sağlayan hizmet prosedürleri olarak tanımlanır (Agarwalvd, 2003).
ARAŞTIRMA MODELİ VE HİPOTEZLER
Yapılan alan yazın araştırmasında öğrenme odaklılığın; öğrenmeye bağlılık, paylaşılan
vizyon, açık fikirlilik ve örgüt içi bilgi paylaşımı olarak dört boyutta incelendiği
görülmektedir. (Calantone vd., 2002, Lee ve Tsai, 2005, Tajeddini, 2009, Eren vd., 2013,
Avcı, 2005, Çalışır vd., 2013, Ayazlar, 2012). Alan yazında yer alan bu çalışmalar dikkate
alınarak araştırmanın modeli oluşturulmuş ve öğrenme odaklılık boyutlarının yeni hizmet
geliştirme arasında ilişkisi incelenmiştir. Buna göre oluşturulan hipotezler gerekçeleri ile
birlikte aşağıda sıralanmıştır.
İşletmelerde öğrenmeye bağlılık, örgütsel değerleri ve öğrenmeyi arttırarak yeni fikirlerin
oluşmasını sağlar (Tajeddini, 2009:271). Öğrenmeye bağlılık, örgüt içerisindeki mevcut
bilginin değiştirilmesini ve yeni bilginin oluşmasını sağlar (Jolly ve Therin, 2007:238).
Öğrenmeye bağlı olan bir örgüt, çevresini, müşterilerini, rakiplerini ve ortaya çıkan yeni
teknolojilerin tamamını tanımak için çaba harcar. Bu da yeni fikirlerin,
ürünlerin/hizmetlerin, süreçlerin uygulanabilirliğini artırır (Calantone vd., 2002:522).
H1-a: Seyahat acentalarında öğrenmeye bağlılığın yeni hizmet gelişimi üzerinde pozitif etkisi
vardır.
Açık fikirlilik, bireysel yaratıcılığın ortaya çıkmasında oldukça önemlidir. Örgütlerde açık
fikirli bireyler bu özelliklerini kullanarak farklı metotlar deneyebilir. Bu deneme süreci
içerisinde de yeniliğin ortaya çıkması olasıdır (Avcı, 2009:127). Açık fikirlilik, ürün/hizmet
yeniliğinin verimliliğini ve etkililiğini olumlu yönde etkilemektedir (Tajeddini, 2009:271).
Açık fikirlilik, iş sürecinde yeni metotların geliştirilmesini ve örgütlerde rekabet avantajını,
performansın artmasını, büyümeyi ve sürdürülebilirliği sağlar (Çalışır vd., 2013:180).
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H1-b: Seyahat acentalarında açık fikirliliğin yeni hizmet gelişimi üzerinde pozitif etkisi vardır.
Örgüt genelinde öğrenmeye odaklanmak anlamına gelen paylaşılan vizyon, birçok yaratıcı
fikirlerin uygulanması aşamasındaki başarısızlıktan dolayı büyük bir problemdir.
Örgütlerdeki farklı çıkarlardan yüzünden, örgüt içerisinde oluşturulan değerli fikirlerin
ortaya çıkarılmasında başarısız olunmaktadır (Calantone vd., 2002:517). İşletmelerde
yenilik, bireylerin var olan bilgi elde etmesi ve bu bilgi diğer çalışanlarla paylaşmasını
gerektirir (Jimenez-Jimenez ve Sanz-Valle, 2011:409).
H1-c: Seyahat acentalarında paylaşılan vizyonun yeni hizmet gelişimi üzerinde pozitif etkisi vardır.
Örgüt içinde ortaya çıkartılan bilgi kadar bu bilginin örgüt genelinde paylaşılması da
önemlidir. Çünkü örgüt içerisinde oluşturulan bilgi diğer çalışanlarla paylaşılırsa yeni
bilgilerin ortaya çıkartılması sağlanacaktır (Yazıcı, 2001:115). İşletme çalışanlarının sahip
oldukları bilgiyi diğer çalışanlarla paylaşması yenilik oluşturma sürecine önemli derecede
katkı sağlamaktadır (Ayazlar, 2012:151).
H1-d: Seyahat acentalarında örgüt içi bilgi paylaşımının yeni hizmet gelişimi üzerinde pozitif etkisi
vardır.

Öğrenme Odaklılık

Öğrenmeye Bağlılık

H1-a
H1-b

Açık Fikirlilik

H1-c

Yeni
Hizmet
Gelişimi

H1-d

Paylaşılan Vizyon

Örgüt İçi Bilgi Paylaşımı

Şekil 1: Model Önerisi

YÖNTEM
Seyahat acentalarında öğrenme odaklılığın yeni hizmet gelişimine etkisini inceleyen bu
çalışmada verilerinin toplanmasında ve analizinde nicel bir araştırma tasarımı
kullanılmıştır. Araştırmanın genel evreni kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren A grubu
seyahat acentaları olarak belirlenmiştir. Çalışma evreni ise ülkemizin en önemli turizm
merkezlerinden biri olan Marmaris olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Türsab’ın (Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği) resmi sitesinde Marmaris’ te faaliyet gösteren 220 adet A grubu
seyahat acentası olduğu tespit edilmiştir (http://www.tursab.org.tr. Ancak tespit edilen
acentaların kesin olarak kaç çalışanı olduğunu belirten herhangi bir kaynağa
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ulaşılamamıştır. Seyahat acentasında yer alan bölümlerde (rezervasyon, muhasebe,
operasyon, acenta sahibi veya yönetici) en az 1 kişinin çalışabileceği düşünülerek 220 * 5=
1100 yaklaşık olarak araştırmanın evreni belirlenmiştir. Bu araştırmada kolayda örneklem
yöntemi kullanılmıştır. Sekaran (2003) 1100 kişilik evrende en az 285 kişiye ulaşılması
gerektiğini önermektedir. Bu öneri dikkate alınarak araştırma için 389 veriye ulaşılmıştır.
Bu çalışmada verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmış ve veriler 5- 27 Eylül 2015
arasında toplanmıştır. 203 seyahat acentasıyla görüşülerek veri toplanmıştır. Toplanan 389
veri SPSS 22 paket programına girilerek analiz edilmiştir.
Seyahat acentası çalışanlarına uygulanan anket formu, 3 bölümden oluşmaktadır. Anketin
ilk bölümünde öğrenme odaklılık ve aşamaları ile ilgili ifadeler, ikinci bölümünde yeni
hizmet gelişimine yönelik ifadeler ve son bölümde de işletme çalışanların demografik
özelliklerini belirlemek amacıyla sorulan ifadelerden yer almaktadır.
Ankette kullanılan öğrenme odaklılık ile ilgili ölçeğini Baker ve Sinkula (1999) üç aşamalı
olarak oluşturmuştur. Calantone ve diğerleri (2002) ise öğrenme odaklılığı ölçmek için
örgüt içi bilgi paylaşımını da içeren 4 aşamalı bir ölçek geliştirmişlerdir. Anketin öğrenme
odaklılık bölümünde de bu iki ölçekten faydalanılmıştır. Yeni hizmet gelişimi ile ilgili
ölçek ise Tajeddini (2009) tarafından geliştirilmiş ölçekten çevrilmiştir. Ankete katılanların
görüşlerinden yararlanmak için 5’ li Likert tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek katılımcıların
düzeylerini belirlemek amacıyla 1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne
Katılıyorum Ne de Katılmıyorum, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum seklinde
hazırlanmıştır.
BULGULAR
Araştırma verilerinin elde edildiği katılımcılara ait demografik veriler Tablo 1’de
sunulmaktadır. Ankete katılanların çoğunluğunun erkek (% 56,3), 25-34 yaş aralığında (%
50,1), bekar (% 53,7), lisans mezunu (% 52,2) ve turizm eğitimi aldığı (% 60,4)
görülmektedir.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Sayı (N)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Medeni Durumu
Evli
Bekar
Eğitim Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise ve Dengi
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Turizm Alanında Meslek Eğitimi
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Yüzde (%)

170
219

43,7
56,3

94
195
76
19
5

24,2
50,1
19,5
4,9
1,3

180
209

46,3
53,7

1
5
55
113
203
12

0,3
1,3
14,1
29,0
52,2
3,1

Evet
Hayır

235
154

60,4
39,6

Araştırmaya katılan seyahat acentası çalışanlarının öğrenme odaklılık ile ilgili yanıtlarının
kendi arasında nasıl gruplandığını belirlemek için faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör
analizi sonucunda KMO değeri 0.933 ve p ,000 olarak hesaplanmıştır. Boyutların toplam
varyans açıklama oranı %64.02 olarak hesaplanmıştır. Ölçek güvenirliği Cronbach’ın alfa
katsayısı ile ölçülmüştür. Öğrenmeye bağlılık (=, 816), paylaşılan vizyon (=,836), açık
fikirlilik (=,785) ve örgüt içi bilgi paylaşımının (=,876) güvenilir değere sahip olduğunu
söylemek mümkündür. Verilerin faktör analizine uygunluğunun gözlemlendiği KMO
(,935) değeri de ölçek geçerliliği açısından yeterli görülmektedir.
Tablo 2: Öğrenme odaklılık Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Özdeğer
Varyansın
Faktör Ve Faktöre Ait İfadeler
Yükleri
Açıklama Oranı
%
Faktör 1 :Öğrenmeye Bağlılık
Öğrenme rekabet avantajı olarak
görülmektedir.
Öğrenme gelişim için temel bir
değer olarak görülmektedir.

3,211

17,836

,816

3,107

17,263

,836

2,844

15,797

,785

,652
,764

Çalışanların öğrenmesi harcama
değil
bir
yatırım
olarak
görülmektedir.
Öğrenme örgütün devamlılığını
garanti eden temel araç olarak
görülmektedir.
Öğrenmeden
uzaklaşmak
geleceğimizi tehlikeye atar.
Faktör 2:Paylaşılan Vizyon
Vizyon ve misyon konusunda iyi
ifade
edilmiş
bir
yaklaşım
bulunmaktadır.
İşletmemizin vizyon, işlev ve
fonksiyonları tüm departman
çalışanları
tarafından
benimsenmiştir.
Tüm
çalışanlar
işletmenin
amaçlarına bağlılık gösterir.
Çalışanlar kendilerini örgütün
geleceğini belirlemede bir katılımcı
olarak görmektedir.
Üst kademe yöneticileri işletmenin
vizyonunu alt kademe çalışanları
ile paylaşır.
Faktör 3:Açık Fikirlilik

,654

Açık fikirliliğe değer verilir.

,590

Çalışanlar
alışılmışın
düşünmeye teşvik edilir.

,664

dışında

Cronbach
Alpha Değeri

,594

,516

,527

,690

,649
,661

,496
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Yeniliğin vurgulanması işletme
kültürümüzün bir parçasıdır.
Özgün fikirlere çok değer verilir.

,582
,616

Faktör 4:Örgüt içi Bilgi Paylaşımı

2,372

Çalışanlar
arasında
deneyimlerimizi canlı tutmayı
sağlayan diyalog vardır.
Faaliyetlerden
edinilen
deneyimleri
paylaşabileceğimiz
sistemler vardır.

,745

Başarısız faaliyetleri analiz eder ve
edindiğimiz deneyimleri işletme
geneli ile paylaşırız.

,782

Üst yönetim bilgi paylaşımının
önemi sürekli vurgular.

,727

13,179

,876

,624

Toplam
64,076
Kaiser –Mayor-Olkin Ölçek Geçerliliği
,935

Araştırmada öğrenme odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerindeki etkisi incelenmek için
çoklu regresyon analizi yapılmış ve sonuçlarından elde edilen verilen Tablo 3’te yer
almaktadır.
Tablo 3: Öğrenme Odaklılık ve Yeni Hizmet Geliştirme Arasındaki Etkisi
Yeni Hizmet Geliştirme
Öğrenme Odaklılık Boyutları
T
Sig.
β
Sabit
,000*
12,684
Öğrenmeye bağlılık
,000*
,314
5,457
Açık Fikirlilik
-,031
-,491
,624
Paylaşılan Vizyon
,008*
,182
2,673
Örgüt içi Bilgi Paylaşımı
,079
1,223
,222
R
0,481
R²
0,232
F
28,958
p
0,000*
Durbin-Watson
2,002

Tablo incelendiğinde; öğrenme odaklılık boyutları ile yeni hizmet gelişimi arasındaki ilişki
modelinde iki boyutta ele alındığı görülmektedir. Yapılan çoklu regresyon analizi
sonucunda öğrenme odaklılık ile yeni hizmet geliştirme arasında korelasyonun olduğu
(R=0,481) görülmektedir. Bulgularda yer alan düzeltilmiş R² değeri, öğrenmeye bağlılık ve
paylaşılan vizyonun çalışanların yeni hizmet geliştirmesini % 23,2 oranında açıklandığını
göstermektedir. Analiz sonucuna bakıldığında Durbin Watson katsayının 2,002 olması
kurulan modelde oto korelasyon probleminin olmadığını göstermektedir. Çalışanları yeni
hizmet geliştirmesi ile öğrenme odaklılık boyutlarından öğrenmeye bağlılık (p=0,000) ve
paylaşılan vizyon (p=0,008) arasında istatistiksel açıdan bir anlamlılık tespit edilmiştir. Bu
doğrultuda çalışanların yeni hizmet geliştirmesinde etki düzeyi en yüksek olan öğrenmeye
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odaklılık boyutunun öğrenmeye bağlılık olduğu tespit edilmiştir (Beta=,314). Bulgulara
göre H1-b ve H1-d hipotezleri reddedilirken, H1-a ve H1-c hipotezleri kabul edilerek, seyahat
acentası çalışanlarında öğrenmeye bağlılığın ve paylaşılan vizyonun yeni hizmet gelişimi
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu söylenebilir. Bu bulgulara göre öğrenme
odaklılığın yeni hizmet gelişimi üzerinde kısmen bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir.
Tajeddini (2009) İran’da faaliyet gösteren otellerin yöneticilerinin ve sahiplerinin öğrenme
odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerindeki düşüncelerini araştırmak için yaptığı
çalışmada öğrenmeye bağlılığın, açık fikirliliğin ve paylaşılan vizyon işletmelerin yeni
hizmet gelişimi olumlu etkilediğini ifade etmektedir. Hatta bu özelliklere sahip olan
işletmelerin diğerlerine göre daha inovatif (yenilikçi) olduğunu belirtmektedir.
Lee ve Tsai (2005) Tayvan’da üretim firmaları ve hizmet firmalarında faaliyet gösteren
işletme çalışanları üzerine yürüttüğü çalışmada öğrenme odaklılığın yenilik üzerinde
pozitif etkisinin olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde Calantone (2002) öğrenme
odaklılığın firma yeniliğini etkilediğine dikkat çekerek öğrenmenin yeni fikirlerin,
ürünlerin ve süreçlerin uygulanmasını katkı sağlayan geniş bir süreç olduğunu kabul
etmektedir.
Avcı (2009) Muğla ilindeki mermer işletmelerinde öğrenme odaklılığın yenilik üzerindeki
etkisini incelemek için yaptığı çalışmada öğrenme odaklılık boyutlarından öğrenmeye
bağlılığın, açık fikirliliğin ve örgüt içi bilgi paylaşımının yenilik üzerinde anlamlı ve pozitif
etkisinin olduğunu belirtmektedir. Paylaşılan vizyon ile yenilik arasında ise anlamlı bir
ilişki bulamamıştır. Ayazlar (2012) Kuşadası’nda 5 yıldızlı otel çalışanları üzerinde yapmış
olduğu çalışmada, otel işletmelerinde öğrenmeye bağlılığın, açık fikirliliğin ve paylaşılan
vizyonun yeni hizmet geliştirme üzerinde pozitif etkisi olduğunu ifade etmektedir.
SONUÇ
Araştırmada yapılan faktör analizi sonucuna göre öğrenme odaklılık Calantone (2002)
yapmış olduğu çalışmadaki öğrenmeye bağlılık, paylaşılan vizyon, açık fikirlilik ve örgüt içi bilgi
paylaşımı gibi 4 boyutta ele alınmıştır. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda öğrenme
odaklılığın boyutlarında öğrenmeye bağlılık ve paylaşılan vizyonun yeni hizmet geliştirme
üzerinde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre, öğrenme
odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Seyahat acentası çalışanlarının öğrenme odaklılığın yeni hizmet geliştirmesine etkisi
incelendiğinde öğrenmeye bağlılığın diğer boyutlara göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir. Bu bulgulara göre, çalışanların öğrenmeye bağlı olmaları ya da öğrenmeye
bağlılığa önem vermeleri yeni hizmet geliştirmelerini olumlu yönde etki katkı sağlayacağı
tespit edilmiştir.
Bu bulgulara göre yenilik geliştirmede sadece dış çevre ve müşterilerin ihtiyaç-beklentileri
aracılığıyla gerçekleşmediği görülmektedir. Örgütteki çalışanların öğrenmeye bağlı ve açık
olması da yeniliklerin ortaya çıkartılmasında en önemli etkenlerden olarak düşünülebilir.
Bu bakımdan, acenta sahipleri ve yöneticiler örgüt içinde öğrenmeye daha fazla önem
vermeli, örgüt içinde öğrenmenin yenilik geliştirmede önemli bir araç olduğu bilincinde
olmaları gerekmektedir.
Seyahat acentasında yenilik yaratmak için çalışanların kendilerini geliştirmesine, örgüt
içinde her fikrin değerli olduğu düşüncesiyle kendilerini rahatça ifade edilmelerine ve
örgüt içinde var olan bir bilginin örgütün geneliyle paylaşılmasının gerekli olduğu
yöneticilere hatırlatılmalıdır.
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Bu çalışmayla gelecekteki araştırmalara yönelik bazı öneriler sunulmaktadır. Bu konunun
turizmin diğer paydaşları olan konaklama işletmeleri, yiyecek içecek hizmetleri açısından
da ele alınması konuya farklı bakış açısı kazandırabilir. Yapılan araştırma sadece Marmaris
çevresi ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın Türkiye’nin diğer merkezlerinde yapılması farklı
sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir ve bulguların genelleştirilmesini ve açıklanmasını
katkı sağlayacaktır.
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ÖZET
Ortak üretim ve müşterilerle üretim kavramlarının gelişim süreci üzerine kurgulanan
araştırmanın temel amacı, seyahat acentalarında işletme merkezli üretimden müşterinin
katılımıyla gerçekleşen üretime geçiş sürecini ortaya koymaktır. Ulusal alanyazında
seyahat acentalarında müşterilerle üretim konusunu inceleyen çalışmanın bulunmaması
araştırmayı literartüre sağlayacağı katkı bağlamında önemli kılmaktadır. Araştırmada,
ortak üretim ve müşterilerle üretim fikri, seyahat acentacılığı sektörüne yansımaları ve
sektörel çıktıları alanyazındaki araştırmalar temelinde değerlendirilmiştir. Sonuçlar,
seyahat acentalarında yeni bir uygulama olan müşterilerle üretimin, hem işletme hem de
müşteri yönlü çıktılar barındırdığını ortaya koymuştur. Müşterilerle üretim, seyahat
acentalarında müşterilere sunulan kalite, değer, deneyimin geliştirilmesini sağlayarak
müşterilerin ürün/hizmet algılarını, tatmin ve sadakat düzeylerini olumlu etkilediği
görülmüştür.
Anahtar kelimeler: İşbirliği teorisi, ilişkisel pazarlama, ortak üretim, müşterilerle üretim,
seyahat acentalarında müşterilerle üretim
GİRİŞ
Geleneksel pazarlama döneminde, tüketici istek ve ihtiyaçlarından yola çıkarak
tasarlanmış pazarlama karması aracılığıyla tüketici memnuniyetini sağlama ve kâr elde
etme işletmelerin temel amacı olmuştur. Bununla birlikte işletmelerle müşteriler ayrı
konumlandırılmış ve üretim sürecinde müşteriler pasif bir öğe olarak değerlendirilmiştir
(Vargo ve Lusch, 2004). Ancak, teknolojik, ekonomik, endüstriyel ve siyasal alanda
yaşanan gelişmelerin işletmelerin iş çevresinde büyük çaplı etkilere neden olması,
geleneksel pazarlama anlayışında üretime konu olan arz ve talep unsurlarında değişimi
beraberinde getirmiştir (Barnett ve Standing, 2001; Foster, 2007). Kapitalist pazar
yapılarının değişim sürecine girdiği bu dönemde pazardaki ilişki rolleri farklılaşmış ve
aktörlerin pratikleri değişim göstermiştir. Makro çevrede yaşanan gelişmelerle pazarın
başat dinamiklerinden biri haline gelen ve işletmelerle etkileşimi artan müşteriler,
işletmelerin iş strateji ve modellerinin temel belirleyicisi olmuştur (Ballantyne ve Varey,
2008; Etgar, 2008; Yang, 2015). İşletmelerin mikro çevrelerinde müşteri odaklı yeniden
yapılanmaları, yeni üretim ve pazarlama stratejilerinde ortak üretim ve müşterilerin ortak
üretici olarak üretim sürecine dâhil edildiği fikirlerin gelişimini sağlamıştır (Mills, Chase
ve Margulies, 1983; Wikström, 1995). Günümüze gelindikçe ortak üretim ve müşterilerle
üretim fikirleri üretim ve hizmet sektörlerinde uygulamaları yaygınlaşan ve akademik
alanda sıkça incelenen bir olgu haline gelmiştir.
İşletmelerde yenilik ve farklılaştırma stratejisi olarak yaygınlaşan ortak üretim ve
müşterilerle üretim uygulaması, üretim ve hizmet pazarlaması alanyazınında verimlilik,
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etkinlik arttırma, kalite, değer, deneyim, tatmin gibi ürün/hizmet çıktılarının geliştirilmesi
boyutlarıyla incelenmiştir (Mills vd., 1983; Bowers, Martin ve Luker 1990; Wikström, 1995;
Sridhar, 1998; Foster, 2007; Etgar, 2008; Chan, Yim ve Lam, 2010; Shaw, Bailey ve Williams,
2011; Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Sampson ve Money, 2015). Bununla birlikte
turizm sektöründe özellikle seyahat acentalarında bilgi ve iletişim teknolojilerinin
sunduğu olanaklarla işletme ve müşteri arasındaki etkileşimin yoğunlaşması, ortak üretim
uygulamalarının hızla yaygınlaşmasını sağlamıştır (Grissemann ve Stokburger-Sauer,
2012). Seyahat acentaları müşterilerini ortak üretici olarak üretim süreçlerine dâhil etme
yoluyla ürün/hizmet farklılaştırma ve kişiselleştirilme yanı sıra ürün/hizmet çıktılarını
maksimize etme vasıtasıyla yoğun rekabet ortamında devamlılığı sağlama adına önemli
bir fırsat elde etmiştir (Shaw vd., 2011; Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012).
Seyahat acentalarında müşterilerle üretim fikrinin ele alındığı araştırmanın temel amacı,
acentalarda işletme merkezli üretimden müşteri merkezli üretime geçiş sürecini ortaya
koymaktır. Bununla birlikte günümüzde üretimi sadece işletme yönlü düşünen bakış
açısının işletmeleri başarıya taşıma noktasında yeterli olup olmadığı düşüncesini
tartışmaya açmaktır. Bu çerçevede müşterilerin üretime dâhil edilmesi odaklı fikirler,
fikirlerin gelişim süreci, çıktıları hem akademik hem de sektörel yansımalarıyla
araştırmada değerlendirilmiştir. Uluslararası alanyazında seyahat acentalarında
müşterilerle üretim konusunu inceleyen sınırlı sayıda mevcut olmakla beraber ulusal
alanyazında saptanabildiği ölçüde seyahat acentalarında müşterilerle üretimi inceleyen bir
çalışma belirlenmemiştir. Bu durum araştırmayı literatüre sağlayacağı katkı dolaysıyla
önemli kılmaktadır.
ALANYAZIN
Aşağıda ortak üretim kavramı, müşterilerle üretimin teorik temelleri ve uygulamaları seyahat
acentacılığı faaliyetlerinde müşterilerle üretim birlikte harmanlanarak tartışılacaktır.
Ortak Üretim Kavramı
İlişki ve işbirliği teorileri çerçevesinde şekillenen ortak üretim kavramı, geleneksel
pazarlamadan ayrılışın postmodern pazarlamaya geçişin ürünüdür (Sampson ve Money,
2015). Ortak üretim, literatürde 1970’li yılların ardından tartışılmaya başlanmakla beraber,
ortak üretim uygulamaları üretim faaliyetlerinin başlamasıyla eş zamanlı olarak
görülmeye başlamıştır (Ostrom, 1996). İnsanlık tarihinin başlangıcıyla beraber insanların
varlığını devam ettirmek adına üretmek zorunda olması ve üretimi gerçekleştirmek için
başkalarına ihtiyaç duyması, ilk ortak üretim uygulamalarının insanlık tarihi kadar eski
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte sanayi devrimiyle üretim sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerin tek başına üretimde yetersiz kalmasının farklı paydaşlardan ortak
üretici olarak yararlanarak üretim gerçekleştirmesine yol açtığı bilinmektedir(Foster,
2007).Buradan yola çıkarak ilk ortak üretim uygulamalarının işbirliği fikri çerçevesinde ve
zorunluluktan ötürü gerçekleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. İşletmelerin
ulusal/yerel yönetimler, vatandaşlar, çalışanlar, tedarikçiler, aracılar vb. birçok paydaştan
ortak üretici olarak faydalanması esasen ortak üretim uygulamasının geçmişte de var olan
bir uygulama olduğuna dayanak oluşturmaktadır. İşletmeler ürünlerin üretim ve sunum
sürecinde bu paydaşların konumlarından, bilgi ve hizmetlerinden yararlanmıştır. Eski bir
kavram olan ortak üretim yeni bir uygulama olarak ilk olarak yönetim, pazarlama ve
ekonomi biliminin inceleme alanına girmiştir (Hatami, 2013)
Ortak üretim pazarlama biliminde temel hedefi müşteriye çıktı yaratma olan üretim süreci
olarak ele alınmıştır (Wikström, 1995). Pazarlama perspektifinde hazırlanan ortak üretim
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çalışmaları müşterinin katılımcı ve etkileşimli rolüne dikkat çekmiş, müşterileri anlama
araştırmaların öncelikli odak noktası olmuştur (Bowers vd., 1990). Ekonomi ve yönetim
alanında ortak üretimin performans, işgücü ve finansal yönlü katkıları gibi yönetsel
etkileri tartışılmıştır (Sampson ve Money, 2015). Bununla birlikte yönetim perspektifinden
müşterilerle etkileşim halinde olan personelin ortak üretici rolü de değerlendirilen bir
diğer konu olmuştur (Bowers, 1990). Farklı bilim dallarına konu olan ortak üretim kavramı
çeşitli bakış açılarıyla tanımlanmıştır.
Whitaker’e göre (1980: 240) ortak üretim, ihtiyaçların tatminiyle etkinlik ve verimliliği
arttırmaktır. Bir diğer tanımda ortak üretim, işletmelerin verimliliklerini arttırma odaklı iş
yapısında yaptığı değişiklik olarak ifade edilmiştir (Mills, Chase ve Margulies, 1983: 305).
Wikström (1995: 10) ortak üretimi, işletmeler için üretken bilgi elde etmenin yolu olarak
açıklamıştır. Diğer taraftan Etgar (2008: 98) ortak üretimi, işletmelerin makro çevresinde
ve tüketim kültüründe yaşanan değişimin neticesinde rakiplerinden farklılaşma adına
yöneldikleri, işletme çıktılarını maksimize etme yönlü girişimlerini barındıran bir üretim
ve pazarlama stratejisi olarak tanımlamıştır.
Görüldüğü üzere ortak üretime yönelik yapılan ilk tanımlamalarda araştırmacıların
uzlaştığı nokta, ortak üretimin işletme odaklı bir uygulama ve verimliliği arttırma stratejisi
olduğudur. Ancak geçmişte işletme ve somut öğeler üzerine koşullanan üretimin temel
öğelerinin enformasyon teknolojisindeki gelişimle bilgi ve yetenekler gibi soyut öğelere
kayması ve bu öğelerin üretime hâkimiyeti, günümüze gelindikçe ortak üretim
kavramının içerik, süreç ve paydaşlarının değişimine yol açmıştır (Vargo ve Lusch, 2004).
Yaşanan değişim neticesinde günümüzde müşterilerden soyutlanmış üretim sürecinin
gerçekleşmesi güç hale gelmiş ve müşteriler ortak üretimde önemli bir paydaş haline
gelmiştir. Müşterilerin edindiği ortak üreticilik rolü üretim sektöründe Nike ID
hizmetlerinden yararlanan müşterilerin tasarım sürecine katılımı (Ertimur ve Venkatesh,
2010), IKEA ve Volvo’nun müşterilerini tasarım ve üretim uygulamalarına dâhil etmesi
şeklinde görülmüştür (Wikström, 1995; Etgar, 2008). Hizmet sektöründe yiyecek içecek
işletmelerinde 1970’li yıllardan beri süregelen self-service restoran uygulamaları ve fast
food restoranlar (Bowers vd., 1990; Ford ve Heaton, 2000)yanı sıra havayolu şirketlerinin
bilet düzenleme ve check-in işlemlerini müşterilerin gerçekleştirmesine olanak tanıması
uygulamalarında görülmüştür. Uygulamada birçok örneği olan müşterilerle üretim fikrini
akademik alanda konu edinen ilk araştırmalara ise 1980’li yıllarda rastlanmaktadır.
Müşterilerle Üretimin Teorik Temelleri
Satış odaklı pazarlamanın hâkim olduğu sürecin ardından işletmelerin iş stratejilerinde
ürün merkezlilikten tüketici merkezli bir anlayışa eğilim görülmüştür. Bu süreci takiben
odak noktasında tüketicilerin yer aldığı yeni fikirler işletme uygulamalarında yer
edinmiştir. Bununla birlikte teknolojik gelişmelerle bilginin pazarda edindiği stratejik
konum, işletmelerin ancak müşterilerle güç kazanabileceği düşüncesinin gelişimini
hızlandırmıştır (Kotler, Kartajaya ve Setiawan, 2014).Bu durum, üretimin işletmelerin
hegemonyasında gerçekleştiği ve müşterileri üretime dâhil etmeyen bakış açısının
günümüz pazar yapıları için yetersiz kalmasına yol açarak, ilişki ve etkileşim üzerine
kurulan yeni pazar yapısında ilişkisel pazarlamaya geçişin hazırlayıcısı olmuştur.
Pazarlama uygulamalarına değişim yönlü bir bakıştan ilişki yönlü bakışa geçişin çıktısı
olan ve üretimin doğasını yeniden kurgulayanmüşterilerle üretimin teorik temelleri de
ilişkisel pazarlamayla atılmıştır(Erdoğan, Tiltay ve Kimzan, 2011).Geleneksel pazarlama
anlayışından post modern anlayışa geçişin bir ürünü olan, temeli işbirliği stratejisi ve
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ilişkisel pazarlamaya dayandırılan müşterilerle üretim ilişki, işbirliği ve katılım odaklıdır
(Lusch ve Vargo, 2006; Cabiddu, Lui ve Piccoli, 2013). Özellikle 1980’li yılların ardından
teoride yer edinen müşterilerle üretim fikrinde, üretime sınırsız katılım gösterebilen
müşterilerin ortak üreticilik rolleri farklı şekillerde yorumlanmıştır.
Bazı araştırmacılar müşterilerin ortak üretici rolünü, işletmede yarı çalışan ve tam çalışan
gibi iş süreçlerinde yer alması ifadesiyle açıklamıştır (Bowers vd., 1990; Ford ve Heaton,
2000; Vargo ve Lusch, 2004; Etgar, 2008; Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012). Bir kısım
araştırmacı müşterilerin ortak üretici rolünü, katılımla ilişkilendirerek üretime katılımcı
olarak müşteriler şeklinde ifade etmiştir (Wikström, 1995). Bir diğer bakış açısında ortak
üretici müşteriler, işletmelerin temel işbirlikçisi olarak çıktı yaratımının temel bileşeni
olarak ele alınmıştır (Vargo ve Lusch, 2004; Yang, 2015). Çalışan, katılımcı ve işbirlikçi
sıfatlarıyla ortak üretici rolü edinen müşterilerin ortak üreticilik rolü, günümüze
gelindikçe müşterilerle üretim kavramıyla literatürde yer edinmiştir. Müşterilerle üretim
kavramı üzerine yapılan çalışmalardan hareketle kavrama getirilen farklı tanımlamaların
mevcut olduğu görülmektedir.
Parks, Baker, Kiser, Oakerson, Ostrom, Ostrom, Percy, Vandivort, Whitaker ve Wilson
(1981: 1001) müşterilerle üretimi, işletmelerin güdümünde ortaya çıkan ürünlere yönelik
işletme girdilerini minimize etme müşterilerin girdilerini maksimize etme yolu olarak
tanımlamıştır. Diğer taraftan Ford ve Heaton’ a göre (2000: 231) ortak üretici olarak
müşteri, üretim ve teslim sürecinin bir parçası olarak deneyim yaratan bir öğedir. Vavra
(2002: 22) müşterilerin ortak üreticilik rolünü, müşterinin hizmet üretiminden tüketimine
değin tüm yeteneklerini işletme yararına sunması olarak açıklamıştır. Vargo ve Lusch’ a
göre (2004: 10) müşterilerle üretim, müşterilerin özel olanı isteme yönlü eğilimlerinin
neticesidir. Reay ve Seddighi (2012: 270) müşterilerle üretimi, hizmet geliştirilmesi
sürecinde müşterilerin fikir ve yeteneklerinden yararlanılması olarak tanımlamıştır. Ortak
üretici olarak müşteriye yönelik yapılan tanımlamalardan hareketle formal ve kesin bir
tanımlamanın olmadığı ve tanımlamalarda girdi, çıktı ve süreç unsurlarına vurgu
yapıldığı görülmektedir. Müşterilerle üretim, işletmelerin ve müşterilerin üretim süreci
boyunca ürün/hizmet üretimine girdi sağlamaları ve sağlanan girdilerle hem arz hem de
talep yönlü çıktıları maksimize etmenin yolu olarak açıklanabilir.
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Şekil 1: Müşterilerle üretimin girdi, süreç ve çıktı şeması

*Literatürden yararlanılarak derlenmiştir.
Şekil 1’de görüldüğü üzere işletmeler ve müşteriler üretimin her sürecinde üretime katkı
sunabilmektedir. Ayrıca, üretimin her sürecinde sağlanan girdiler vasıtasıyla hem işletme
hem de müşteri yönlü çıktılar yaratabilmektedir. Dinamik bir yapıya sahip olan bu süreçte
sağlanan girdilerin kalitesi çıktıların kalitesini etkilemekte ve işletmelerin yeniden ortak
üretim kararı yanı sıra müşterilerin yeniden ortak üretime katılım kararları bu çıktılar
neticesinde belirginleşmektedir. Bu süreç ise ilişki ve işbirliğini çerçevesinde
gerçekleşmektedir.
Temelde ilişki ve işbirliği teorileri üzerine kurgulanan müşterilerle üretim kavramı, farklı
teoriler kapsamında değerlendirilmiştir. Günümüze değin birçok araştırmacının ilgi
odağında yer alan müşterilerle ortak üretim kavramı ilişki teorisi, işbirliği teorisi, kaynak
bağımlılığı teorisi, ağ teorisi, bekleyiş teorisi, eşitlik teorisi, sosyal değişim teorisi, fayda
teorisi, öğrenme teorisiyle ilişkilendirilmiştir (Wikström, 1995; Vargo ve Lusch, 2004; Etgar,
2008; Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012). Farklı araştırmalarda çeşitli teorilerle
ilişkilendirilen müşterilerle üretim fikri 2004 yılında Vargo ve Lusch tarafından hazırlanan
Evolving to a new dominant logic for marketing çalışmasıyla farklı bir bakış açısıyla yeniden
yorumlanmıştır. Vargo ve Lusch tarafından hazırlanan araştırma alanyazında birçok
araştırmacıya esin kaynağı ve dayanak noktası olmuştur.
Vargo ve Lusch’un (2004) ürün egemen anlayıştan hizmet egemen anlayışa geçiş sürecini
vurguladığı araştırmada, hizmet ekonomisinin piyasada gelişen ivmesiyle üretimde ve
pazarlama anlayışlarında işlemsel kaynakların (insan unsurunun) artan önemine dikkat
çekmiştir. Uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin pazar dinamiklerinde meydana
getirdiği değişimin çıktısı olarak yorumlanan hizmet egemen anlayış, (Vargo ve Lusch,
2004) uluslararası pazarlama toplulukları tarafından işbirliği temelli bir felsefe olarak
açıklanmıştır (Lusch ve Vargo, 2006). Hizmet egemen anlayış, mal değişimi ve işlenen
kaynaklardan ziyade işlemsel kaynaklar, süreçler, etkileşim, kaynak entegrasyonu,
işbirliği, ortak üretim, ortak değer ve deneyim yaratımını iş faaliyetlerinin odağına
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almaktadır (Fitzpatrick, Davey, Muller ve Davey, 2013). Pazarlamanın maddi malların
değişiminden maddi olmayan öğelerin değişimine kaydığını savunan bu fikir, mal ve
hizmetlerin geliştirilmesinde bilgi ve beceriler, özel yetkinlikler, performans ve süreç
odaklılık kavramlarının önemine dikkat çekmektedir (Vargo ve Lusch, 2004). Değişim
teorisi yerine işbirliği ve ilişki teorisini savunan anlayışla, geçmişte işletmelerin tercih ettiği
işbirlikçiler yerine müşterilerin değişimin temel dinamiği olarak bilgi ve beceri paylaşımını
yapan ve değer üretim sürecine yaptığı katkılarla işletmelerin temel işbirlikçisi olduğu
görüşü yaygınlık kazanmıştır (Vargo ve Lusch, 2004). İşletmeler, işlemsel kaynak olarak
hizmet ekonomilerinde değişimin önemli bir öğesi haline gelen müşterilerle kuracağı
işbirliğiyle müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit ederek onlara alışılmışın
dışında ve arzuladıkları ürünü/hizmeti sunma olanağına erişecektir (Ballantyne ve Varey,
2008; Etgar, 2008). Bu sayede hizmet çıktıları olan kalite, değer, deneyim ve tatmin
arttırılarak müşterinin işletmeyle kurduğu bağın güçlendirilmesi yoluyla işletmeler
rekabet gücü ve devamlılığını devam ettirme fırsatı elde edecektir. Vargo ve Lusch’ın
(2004) ürün egemen anlayıştan hizmet egemen anlayışa geçiş vurguladığı sürecin öğeleri
Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2: Ürün egemen anlayıştan hizmet egemen anlayışa geçiş süreci

Kaynak: Vargo ve Lusch, 2004:4
Ortak üretim fikrini savunan hizmet egemen anlayışın geçmişte egemen olan ürün
merkezli bakış açısıyla arasındaki farklılıklara yönelik çizilen bu çerçevenin ardından
unutulmaması gereken bir noktada, müşterilerle üretim fikrinin gelişiminde teknolojik
gelişmelerin göz ardı edilemez etkisidir (Reay ve Seddighi, 2012). Teknolojik gelişmelerle
mekanik ortamdan dijital ortama geçiş, üretici ve tüketici davranış biçimlerini ve
pazardaki konumlarını ciddi bir şekilde etkilemiş, üreten öğe olarak tüketicinin önemini
arttırmıştır (Kotler vd. 2014). Teknolojik gelişmelerin müşterilerin düzenli bir şekilde
üretim süreçlerine dâhil olmalarını olanaklı kılması(Parks vd. 1981) müşterilerle üretimin
akademik alanda da gittikçe artan bir ivmeyle incelenen bir konu haline gelmesini
etkilemiştir. Müşterilerin ortak üretici rolü kapsamında hem üretim hem de hizmet
sektörüne yönelik hazırlanan araştırmalar artış göstermiştir (Wikström, 1995; Voorberg
vd., 2015).
Üretim sektöründe, organizasyon, işbirliği ve öğrenme teorisi temelli kurgulanan
müşterilerle üretim fikri üzerine hazırlanan çalışmalar gelişim ve verimlilik odaklı
hazırlanmıştır (Wikström, 1995: 10). Üretim sektöründe müşterilerle üretim verimliliği
arttırma adına önem arz eden bir strateji olarak ele alınmıştır(Parks vd. 1981: 1001).
Müşterilerle üretimin, müşteri ve işletme arasındaki etkileşimi arttırarak geleneksel üretim
süreçlerine göre daha fazla değer üretimini olanaklı kıldığı belirlenmiştir (Wikström, 1995:
7). IKEA ve Volvo şirketlerinin müşterilerine ortak üretime katılım imkânı tanımasının
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işletme etkililik ve verimliliğini arttırarak müşteri tatmini sağladığı araştırmalarda tespit
edilmiştir (Ford ve Heaton, 2000; Vargo ve Lusch, 2004; Etgar, 2008).
Hizmet sektöründe, yerel halkın politika üretimine etkinlik ve verimliliğini arttırma amaçlı
katılımı müşterilerle üretim adına görülen ilk örnektir (Whitaker, 1980; Parks vd. 1981;
Ford ve Heaton, 2000). 1981 yılında Parks vd. hizmet işletmelerinde müşterilerle üretim
kavramına yönelik çerçeve çizmiştir. Müşterilerle üretimin yerel hizmetlerin teslim süreci
ve diğer süreçlerinde verimlilik meydana getirdiği alanlar tartışılmıştır. Sonuçlar,
müşterilerle üretimin verimliliği arttırma, müşteri farkındalığını sağlama ve hizmetlerden
beklentileri yükseltme yönlü etkileri olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte Mills vd.
(1983) tarafından gerçekleştirilen araştırmada hizmet sektöründe müşterilerin üretime
katılımının motive edilmesinin, müşterilerle işletme arasındaki etkileşimi arttırarak
verimliliği geliştireceği tespit edilmiştir. Bowers, vd. (1990: 55) tarafından hazırlanan
araştırmada, hizmet sektöründe müşterilerin üretime katılımı yoluyla artan çalışan ve
müşteri arasındaki etkileşimin algılanan kalite ve değer yanı sıra tatmin üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Müşterilerin üretime katılım gösterdikleri süreçte çalışanlarla ilişkilerinin
olumlu olmasının hizmetlerden algıladıkları kalite, değer ve tatmin üzerinde pozitif etkisi
olduğu belirlenmiştir. Bir diğer araştırmada, hizmet işletmelerinde müşterilerin üretime
katılımı işletme, çalışan ve müşteri üzerinden değerlendirmiştir. Araştırmanın sonuçları,
müşterilerin üretime katılımlarının çalışanların motivasyon ve verimliliklerini pozitif
yönlü etkilediği, müşteri tatminini arttırdığı ve işletmelerin tasarım, kalite geliştirme,
etkililik ve verimlilik çabalarını etkileyerek daha başarılı pazarlama olanakları elde
edilmesini sağladığını göstermiştir (Sridhar, 1998: 160-163). Ford ve Heaton’a göre (2000:
231) turizm işletmelerinde müşterilerden üretim sürecinde bilgi alınması hizmet
deneyimlerinde kaliteyi geliştirmektedir. Etgar (2008), turistlerin üretim sürecine dâhil
olmasının tatillere atfettiği önemi arttırdığı, bu sayede daha fazla para, zaman ve çaba
harcama istekliliklerinin geliştiği vurgulamıştır. Shaw vd. (2011) tarafından hazırlanan
turizm sektöründe ortak üretimin etkilerini tartışıldığı araştırmada, ortak üretimi
benimseyen işletmelerin iş yapıları ve stratejileri incelenmiş ve ortak üretimin işletmelere
rekabet avantajı sağladığı belirlenmiştir. Tüm bunların yanı sıra Voorberg vd. (2015: 1339)
tarafından müşterilerle üretim konusuna yönelik hazırlanan bibliyometri araştırmasında,
hizmet sektöründe müşterilerle üretim uygulamalarının politika, sağlık ve eğitim
alanlarında yoğunlaştığı görülmüştür. Hem akademik hem de sektörel alanda popülaritesi
artan müşterilerle üretim fikri hizmet egemen yapısı nedeniyle müşterilerin tüm iş
süreçlerinde yer alabildiği turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler içinde önemli bir
strateji olarak gelişmektedir.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve temel yetenek alanları dışında kalan ürün ve
hizmetleri dış kaynaklardan temin ederek girişimlerini gerçekleştiren seyahat
acentalarında müşterilerle üretim uygulaması önemli bir farklılaşma stratejidir. Temelde
önceden üretilmiş paket turların pazarlanması yoluyla faaliyetlerini gerçekleştiren seyahat
acentalarında turların önceden üretilmesi müşterilerin üretim sürecine katılımını
sınırlamıştır. Müşterilerin üretim sürecine katılımını sınırlayan bu durum bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle değişim göstermiştir. İşletmelerin müşterilerle
arasındaki etkileşimi arttıran teknolojik gelişim müşterilerin işletmelerin iş süreçlerine
daha fazla dâhil olabilmesini ve müşterilerin işletmelerle işbirliği yaparak üretim sürecine
katılımının hazırlayıcısı olmuştur. (Vargo ve Lusch, 2004; Li ve Petrick, 2008; Chanvd.,;
Shaw vd., 2011).Müşterilerin katılım gösterdiği uygulamalar şöyle örneklendirilebilir:
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İtalya’nın Sardinya adasında haziran-eylül ayları arasında yaşanan turistlik hareketliliğini
diğer aylara yaymak isteyen seyahat acentaları turistlere tüm geziyi planlama imkânı
tanıyarak bu açığı kapatmaya çalışmıştır. Bu doğrultuda otel seçimi, araç kiralama ve
ziyaret edilecek turistik mekânların tercihini müşterilere bırakan yeni üretim şeklinde
müşteri, istediği zaman otel değiştirme ve kişiselleştirilmiş gezi planları oluşturma
olanağına sahiptir(Cabiddu vd. 2013: 91).Bir diğer örnekte, Avustralya’da öğrenci ve
gençlere yönelik İtalya ve İspanya turları düzenleyen uzmanlaşmış seyahat acentasının
uygulamalarıdır. İşletmeler müşterilerine gezi süreçlerini planlama imkânı tanıyarak
müşterilerini iş süreçlerine dâhil etmiştir (Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012). Seyahat
acentalarının müşterilerle üretim uygulamalarında yaşanan gelişim literatürede yansımış
ve seyahat acentalarında müşterilerle üretim konusu önemli bir inceleme alanı haline
gelmiştir.
Wang ve Fesenmaier (2004) seyahat acentalarında müşterilerin üretime katılım sürecini
ürün/hizmet değerlendirme aşamasında oluşturulan online topluluklar üzerinden
değerlendirmiştir. Bilginin bir parçası haline gelen müşterilerin online topluluklar
vasıtasıyla paylaştığı görüşlerin diğer müşterileri etkilediği belirlenmiştir. Bununla birlikte
katılımın müşterilere sosyal, fonksiyonel, psikolojik ve hazsal fayda görülmüştür. Bir diğer
araştırmada Li ve Petrick (2008) seyahat acentalarında ortak üretimin turizm pazarına
etkilerine vurgu yapmıştır. Grissemann ve Stokburger-Sauer(2012) tarafından hazırlanan
araştırmada, seyahat acentalarında ortak üretimin sonuçları ele alınmıştır. Ortak üretim
sürecine odaklanan araştırmada, bir etken olarak işletmelerin ortak üretim sürecine
sağladığı desteğin iş performansına, müşteri girdilerine ve müşteri sadakatine olumlu
etkisi olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte müşterilerle üretimin ürünlere/hizmetlere
daha fazla ödeme noktasında motive edici bir etken olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer
araştırmada, Norveç’te düzenlenen doğa temelli turlara ortak üretici olarak katılım
gösteren turistlerin ortak üretim davranışlarının turistik deneyimlere etkisi incelenmiştir.
Araştırmada müşterilerin ortak üretim sürecindeki bireysel çabalarının ve tükettiği
zamanın yaşanan deneyimi en fazla etkileyen unsurlar olduğu tespit edilmiştir. Bunun
yanı sıra müşterilerin normal şartlar altında katılım göstermedikleri turlara farklılaşma,
kendini gerçekleştirme ve eşsiz olma amacıyla katılım gösterdikleri görülmüştür
(Prebensen ve Dahl, 2013). Cabiddu vd. (2013) hazırladığı araştırmada seyahat
acentalarında müşterilerle değer üretimi konusunu incelemiştir. Sonuçlar, internet
teknolojisiyle faaliyet geliştirmenin yaygın olduğu seyahat acentalarında müşterilerle
üretimin üstün değer yaratımında önemli bir etken olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaların temel çıktısı seyahat acentalarında müşterilerle üretim uygulamasının
işletmenin iş ve finansal performansı, müşteri sadakati, müşterilerin algıladığı değer ve
kaliteyi arttırdığı ayrıca olumlu deneyimleri yaratıp, ürün/hizmetlerin kişiselleştirilmesine
olanak tanıyarak işletmelere rekabet avantajı sağladığıdır (Shaw vd. 2011; Grissemann ve
Stokburger-Sauer, 2012)
DEĞERLENDİRME
Hizmet yoğun ve iş süreçlerine katılımın yüksek olduğu faaliyetleri barındıran seyahat
acentalarında müşterilerle üretim güncel bir iş stratejisi olmasına karşın, uygulama
temelleri eskiye dayanmaktadır. İş yapısı seyahat acentalarının üretime konu olan ve temel
yetkinlik alanları dışında kalan birçok unsuru dış kaynaktan teminine neden olmaktadır
(Eğin, 2009). Bu durum seyahat acentalarında otel işletmeleri, transfer şirketleri, yiyecek
içecek işletmeleri, rehberlerle işbirliği yoluyla ortak üretim gerçekleştirmesine sebebiyet
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vermektedir. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak
bilgiden üretimin temel girdisi olarak yararlanılması, işletmeler için müşterileri bilgi
sağlayan bir öğe olarak ortak üretici konumuna getirmiştir. Buna karşın 1841 yılında
Thomas Cook tarafından düzenlenen ilk tur faaliyetinde turistlerin turu tasarlaması ve
tura katılımının seyahat acentalarında müşterilerle üretimin ilk örneği olduğu söylenebilir.
Her ne kadar seyahat acentalarında ortak üretim ve müşterilerle üretim eski bir uygulama
olsa da günümüzde teknolojik gelişmelerin etkisiyle farklılaşan yapısı ve artan
popülaritesiyle önemli bir işletme strateji haline gelmiştir. Bunun temelinde teknolojik
gelişmelerin etkisi büyüktür.
Uluslararası alanda yaşanan teknolojik gelişmeler müşterilere konaklama işletmesi,
yiyecek içecek işletmesi ve havayolu şirketleri gibi tur bileşenleriyle doğrudan iletişime
geçebilme ve kendi turlarını düzenleme olanağı tanımıştır(Etgar, 2008). Bilgi ve iletişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ilk süreçte seyahat acentalarında müşteri kayıplarına
yol açarakbir kısım seyahat acentası içinkaos ortamı yaratmıştır (Heung, 2003). Ancak
ilerleyen dönemlerde seyahat acentalarının teknolojik gelişmelerle uyumlu girişimlere
yönelimi bilgi ve iletişim teknolojisinin müşteri yararına kullanımını sağlamıştır. Acentalar
teknolojik araçlar vasıtasıyla müşterilerin üretim sürecine katılımını sağlayarak, turistik
faaliyetlerde belirsizlikleri azaltma ve müşterilerin hizmetler üzerinde kontrolünün
artmasını mümkün kılmıştır (Haywood-Farmer, 1987; Etgar, 2008; Ertimur ve Venkatesh,
2010). Bu durum bazı işletmelerde kaosa neden olan teknolojik gelişmelerin bir kısım
acentalar için müşterilerle üretime yönelten temel faktör olmasını sağlamıştır. Seyahat
acentaları müşterilerini üretim sürecine dâhil ederek onlara bireysel ihtiyaçlarına cevap
veren ürün/hizmetler tasarlama olanağı sunmuştur(Grissemann ve Stokburger-Sauer,
2012: 1491; Cabiddu vd. 2013: 91). Acentaların ortak üretim girişimleri örneklendirilirse
uzmanlaşmış acentacılık faaliyetleri, VIP turlar ve kongre turları düzenleyen işletmelerde
müşterilerin üretim süreçlerine aktif katılım gösterdiği uygulamalara yaygın olarak
rastlanmaktadır. Ancak bu katılımın ya çok yüksek maliyetler ve fiyatlamalara neden
olduğu ya da belirli süreçlerle kısıtlandığını gerçeği göz ardı edilmemelidir. Yüksek
maliyet ve üretime sınırlı katılımla da olsa seyahat acentalarında müşterilerle ortak üretim
uygulaması gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve işletmelere önemli çıktılar sağlamaktadır.
Ortak üretim sürecine seyahat acentalarının müşterilerinin katılımını sağlaması,
üretkenliği arttırma ve sunulan hizmetleri demokratikleştirme adına önemlidir. Seyahat
acentalarında müşterilerle üretim, müşterilerin kendi istekleri doğrultusunda ürün/hizmet
tasarımlarını
olanaklı
kılarak
ürünlerin
bireysel
ihtiyaçlar
çerçevesinde
kişiselleştirilmesine yardımcı olur. Böylece işletmeler, standart ve alışılmış turistik
ürünlerden ziyade müşterilerle uyumlulaştırılmış ürünler/hizmetler sunma olanağına
kavuşur. Müşterilere özel olanın üretilmesi ve sunumu ise müşterilerin yaşadığı deneyim,
algıladığı kalite ve değerin arttırmasını sağlar. Kendileriyle uyumlu üründen/hizmetten
elde ettiği soyut edinimlerin artışı müşterilerin tatmin ve sadakat düzeyine etki eder.
Seyahat acentasının sunduğu hizmetlerden pozitif çıktılar edinen, tatmin ve sadakati artış
gösteren müşteri, işletmeler için rekabet gücü adına önemli bir entelektüel sermaye haline
gelir. Bu çerçevede geçmişte kitle turizm anlayışından alternatif turizme, alternatif
turizmden niş turizm geçiş yanı sıra niş turizmden kişiselleştirilmiş üretime doğru bir
geçişin başlangıcı müşterilerle üretim vasıtasıyla gerçekleşebilir.
Araştırmada ortak üretim ve müşterilerle üretim konusu girdi, süreç ve çıktı boyutuyla
değerlendirilmiştir. Ancak müşterilerin ve çalışanların üretim sürecinde sahip olması
gereken nitelikler ve işletmelerin niteliklerin geliştirilmesi noktasındaki konumlarına
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değinilmemiştir. İlerleyen dönemlerde hazırlanacak araştırmalarda bu konuya yönelik bir
inceleme gerçekleştirilmesi yanı sıra müşterilerle üretimin girdi, süreç ve çıktı boyutları
nicel araştırmalarla yeniden değerlendirilmesi literatüre sunulacak katkı adına önemlidir.
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ÖZET
Küresel turizm pazarında gözde destinasyonlardan birisi olan Türkiye, sahip olduğu
tarihi, kültürel değerleri ve uygun coğrafik koşulları, altyapı ve üstyapı olanakları
sayesinde çeşitli turizm türlerinde hizmet sunumu gerçekleştirmektedir. Öte yandan
küresel pazarda yaşanan şiddetli rekabet nedeniyle Türkiye’nin sektörde sahip olduğu
pazar payını korumak ve daha da artırmak için hizmetlerini daha da çeşitlendirmelidir. Bu
çerçevede, sunulan hizmetlerin çeşitlendirilmesi konusunda ön plana çıkan
alternatiflerden birisi de deniz turizmidir. Deniz turizminde hizmet sunumu
gerçekleştirebilecek potansiyel bölgelerden birisi Muğla destinasyonudur. Muğla
destinasyonunun bulunduğu konum, sahip olduğu coğrafik koşullar bu bölgeyi
ülkemizde deniz turizmi açısından oldukça elverişli bir alan yapmaktadır. Mevcut deniz
turizmi çalışmalarının büyük bir kısmı, sektörün pazar yapısı, yerel ve bölgesel
ekonomilere katkıları üzerine yoğunlaşmıştır. Fakat deniz turizmi kapsamında faaliyet
gösteren işletmelerin devlet ve bürokrasi ile yaşadığı sıkıntıları ele alan ve önerilerde
bulunan araştırmalar çok kısıtlıdır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Muğla
destinasyonunun deniz turizmi açısından devlet kurumları, kurumlar arası bürokratik
işler gibi yaşadığı sorunları ortaya çıkarmak ve önerilerde bulunmak olarak belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Deniz Turizmi, Sorunlar, Muğla Destinasyonu
GİRİŞ
Turizm faaliyetlerinin, gelişmekte olan ülkelerin ve gelişmiş ülkelerin az kalkınmış
bölgelerinin ekonomileri için oldukça önem arz ettiği bilinmektedir. Bu sebeple ekonomik
olarak gelişmek isteyen ve turizm arzında bulunan ülkelerin sayısı her geçen yıl
artmaktadır. Dolayısıyla küresel sektörde yaşanan rekabet ortamı da buna paralel olarak
her geçen yıl şiddetlenmektedir. Sert rekabet ortamında avantaj elde etmek isteyen aktörler
farklı turizm çeşitlerine yönelik hizmet sunmaya başlamışlardır.
Hizmet sunumu gerçekleştirilen turizm çeşitlerinden birisi deniz turizmidir. Ülkemizin
bulunduğu konum ve sahip olduğu coğrafik yapısı, marina turizmi açısından oldukça
uygundur. Uluslararası deniz turizmi rotalarına yakın olan Muğla destinasyonu küresel
pazarda pay sahibidir. Ancak bu pay istenilen düzeyde değildir. Sahip olduğu koylar ve
turistik ürün çeşitliliği sayesinde gereken önemin verilmesi halinde Muğla destinasyonu,
deniz turizmi kapsamında önemli bir destinasyon olma konusunda büyük bir avantaja
sahiptir. Deniz turizmi kapsamında kruvaziyer turizmi; günübirlik tekne turizmi / yolcu
taşımacılığı; su üstü sportif turizm, dalış ve su altı müzeciliği; bareboat / yelken turizmi;
marinalar, bağlama yerleri ve park alanları; yat çekek yerleri imalat-bakım-onarım; balık
avcılığı turizminin incelenmesi gerekmektedir. Çalışmada öncelikle bu sekiz başlık
incelenmiş ve daha sonradan deniz turizmi kapsamında faaliyet gösteren işletmelere soru
formu uygulanmıştır.
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Kruvaziyer Turizmi
Eğlence amaçlı gemi seyahati endüstrisinin temeli; 1920'li yıllarda dünya sularında seyir
eden yolculara uzun yolculuklarda ulaştırma hizmetinin yanı sıra farklı hizmetlerin de
sunulmasıyla atılmıştır. Kruvaziyer turizmi, küresel turizm sektörleri arasında en hızlı
büyüyen turizm türüdür (Dünya Turizm Örgütü, 2014). Gemi ile seyahat (cruise),
turistlerin otellerini de beraberinde bir noktadan diğerine taşıdıkları çok merkezli bir tatil
olarak tanımlanabilir (Ward, 2009).
Temelde, bir kruvaziyer limanı, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na göre yat ve kruvaziyer
limanları tanımı ayrı yapılmış olmasına rağmen, geliştirme planlarında hizmet ettiği sektör
bakımından dikkat edilmesi gereken noktaların her ikisinde de benzer oluşunun göz
önünde bulundurulması gerekmektedir.
Muğla bölgesi sahip olduğu koylar ve uluslararası deniz turizmi rotalarına yakın olması
sebebiyle kruvaziyer turizmi bağlamında ülkemizde önemli bir potansiyele sahip olan bir
bölgedir.
Günübirlik Tekne Turizmi / Yolcu Taşımacılığı
Deniz ile turizm sektörünün birleşmesiyle ortaya çıkan deniz turizminin önemli
kollarından birisi olan (Oberthur, 2003) günübirlik tekne turizmi ve yolcu taşımacılığı,
bölgeye gelen turistlerin bir tekneye binmek suretiyle denize açılarak (Kozan vd., 2014);
bölgenin sahip doğal ve tarihi güzellikleri görmek için gerçekleştirdikleri günübirlik
seyahatlerdir.
Muğla bölgesi sahip olduğu koylar ve uluslararası deniz turizmi rotalarına yakın olması
sebebiyle günübirlik tekne turizmi ve yolcu taşımacılığı bağlamında ülkemizde önemli bir
potansiyele sahip olan bir bölgedir.
Su Üstü Sportif Turizm, Dalış ve Su Altı Müzeciliği
Deniz altı eski zamanlardan günümüze kadar insanoğlunun merakını çekmiştir. İnsanların
denize olan bu merakları, turizmi çeşitlendirmek isteyen turizm yatırımcılarının dikkatini
çekmiş ve bu alanda çeşitli yatırımlar yapılmıştır. Denizlerin altında doğal ve kültürel
çekiciliklerin yanı sıra, turizm yatırımcılarının turistlerin marina turizmine olan taleplerini
artırmak amacıyla yapmış oldukları sualtı müzesi gibi yapay unsurlar da bulunmaktadır.
Muğla destinasyonu su altı ve su üstü sporlarına ilgi duyan turistler açısından ülkemizdeki
benzersiz destinasyonlardan biridir. Sahip olduğu dalış alanlarının yanı sıra sahip olduğu
koylarda bulunan gizli kalmış su altı şehirleri hala keşfedilmeyi beklemektedir (Sofular,
1989). Sualtı müzeciliğini önemli özelliklerinden birisi tarih, arkeoloji, çevre ve kültürel
değerleri bir araya getiren bir deniz ortamı meydana getirmektedir. Su altı tarihi
yapılarının su altı müzeciliği kapsamında kullanılabilmesi için söz konusu yapıların
bilinçli bir şekilde korunması gerekmektedir (Hamer vd., 2005). Bu bağlamda Türk turizm
sektörünün sunmuş olduğu hizmet yelpazesinin genişletilebilmesi adına su üstü sportif
faaliyetleri, dalış ve su altı müzeciliği büyük önem arz etmektedir.
Muğla bölgesi sahip olduğu koylar ve kıyı bölgesi olması sebebiyle su üstü sportif turizm,
dalış ve su altı müzeciliği bağlamında ülkemizde önemli bir potansiyele sahip olan bir
bölgedir.
Bareboat / Yelken Turizmi
Bareboat turizmi, lisanslı denizciler tarafından mürettebatsız olarak teknelerin kiralandığı,
gidilecek olan rotanın tekneyi kiralayanlar tarafından belirlendiği bir deniz turizmi
çeşididir. Bu turizm çeşidini genellikle en güzel yelken seyirlerini yapmak isteyen bireyler
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tercih etmektedir. Yelken turizmi bir dümen yardımıyla kontrol edilen bir teknenin rüzgâr
gücüyle yelken kullanılarak seyir etmesine dayanan bir turizm çeşididir. (Özbek, 2014).
Muğla bölgesi sahip olduğu koylar, kıyı bölgesi olması ve uluslararası rotalara yakın
olması sebebiyle bareboat ve yelken turizmi bağlamında ülkemizde önemli bir potansiyele
sahip olan bir bölgedir.
Marinalar, Bağlama Yerleri ve Park Alanları
Marinalara kısaca, her türlü teknenin ve yatın barınmasına olanak sağlayan, özel bir
mendirekle çevrilen ya da teknelerin ve yatların barınabilmesi amacıyla limanlar içerisinde
ayrılan su alanları olarak tanımlanmaktadır (Deniz Ticaret Odası, 2014). Dünya
literatüründe marinalar çeşitli açılardan sınıflandırılmaktadır. Ülkemizde, Bakanlar
Kurulunun 08.06.1983 tarih ve 83/6708 sayılı kararı ile çıkartılan Yat Turizmi Yönetmeliği
ile marina kavramı tanımlanmıştır. Bu tanıma göre marinalar, ana yat limanı, tali yat
limanı ve yat yanaşma yerleri ile çekek yerleri olarak belirlenen yerleri ifade etmektedir
(Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, 1983).
Marinalar ve yat turizmi en hızlı gelişen, sosyal ve ekonomik getirisi yüksek turizm
dallarının başında gelmektedir. Çeşitli kaynaklara göre Akdeniz havzasında 600 binden
fazla yatın dolaştığı ifade edilmektedir. Bu durum marina pazarı içinde talebin arzdan
daha büyük olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Böylesi bir talep fazlasının bulunduğu
bir uluslararası pazar yapısı içinde Türkiye, sahip olduğu avantajları ve gelişme
potansiyeli ile bu pazardan pay alabilecek güçlü ülkelerden biri konumundadır (Eriş,
2007).
Muğla bölgesi sahip olduğu koylar ve uluslararası deniz turizmi rotalarına yakın olması
sebebiyle marinalar-bağlama yerleri ve park alanları bağlamında ülkemizde önemli bir
potansiyele sahip olan bir bölgedir.
Yat Çekek Yerleri İmalat, Bakım ve Onarım
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılında 29400 sayılı resmi
gazetede yayımlanan tersane, tekne imal ve çekek yeri hakkındaki yönetmeliğe göre çekek
yeri tam boyu altmış metreye kadar her türlü gemi ve su araçlarına bakım-onarım, tadilat
ve kışlatma ile yirmi dört metreye kadar inşa hizmeti veren tesisler olarak
tanımlanmaktadır.
Muğla bölgesi deniz turizmi bağlamında büyük bir potansiyele sahip olduğundan dolayı
bu bölge için yat çekek bakım onarım işletmelerine sahip olması gerekmektedir. Yat çekek
bakım onarım hizmeti sağlayamayan bölgeler her ne kadar kruvaziyer turizmi gibi yüksek
ekonomik getirisi olan alternatif deniz turizmi çeşitleri potansiyelini maksimum düzeyde
kullanamamaktadır. Çünkü kruvaziyer gemileri çekek bakım onarım hizmeti alabileceği
destinasyonları seyir güzergâhlarına dâhil etmektedir.
Balık Avcılığı Turizmi
Turizm Muğla ili için önemli bir sektördür. Özellikle turizm endüstrisi gelişen ve
dünyadaki süregelen krizlere rağmen büyümeye devam eden oldukça ender
endüstrilerden biridir. Turistlerin çoğu artık geleneksel turizmin onlara sunduğu güneş ve
kumsal ikilisinden çok, yeni aktiviteler ve deneyimler aramaktadırlar. Balıkçılık alanları
turistleri oldukça cezbetmektedir. Deniz, kumsallar ve rekreasyonel aktivitelerin yanında,
bu alanlar turistlere bozulmamış çevre, bol taze balık ve balıkçılık ile bağlantılı zengin bir
kültürel miras sunmaktadırlar. “Balık Avcılığı Turizmi” Türkiye’de henüz çok yeni bir
kavramdır ve genellikle “amatör balıkçılık” gibi algılanmaktadır. Avrupa’da ise “balık
avcılığı turizmi” kavramına en yakın örnek “Balık Turizmi (Pesca-tourism)” olarak
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çevirebileceğimiz uygulamadır. “Balık Turizmi” şu şekilde tanımlamak mümkündür;
“profesyonel balıkçıların belli bir sayıda insanı teknelerine alarak balıkçının dünyasını
keşfetmesine olanak sağlayan bir turizm-rekreasyon aktivitesidir.
YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı Muğla bölgesinin deniz turizmi açısından devlet kurumları,
kurumlar arası bürokratik işler gibi yaşadığı sorunları ortaya çıkarmak ve önerilerde
bulunmak olarak belirlenmiştir. Bundan dolayı beşli Likert (Likert, 1932) olarak (1:
Kesinlikle Katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum) 19 sorudan oluşan soru formu
hazırlanmış ve deniz turizmi kapsamında faaliyet gösteren kolayda örnekleme ile ulaşılan
62 işletmeye uygulanmıştır. Elde edilen verilerin uygunluğunu belirlemek amacıyla tüm
ifadelerin Skewness (Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerlerine bakılmıştır. Değerler 1,5 ve 1,5 arasında olduğu için verilerin normal dağıldığı kabul edilmiştir. Güvenirlik
bağlamında Cronbach’s Alpha değerler hesaplanmıştır. Cronbach’s Alpha değerinin kabul
edilebilir eşiğin üzerinde ,792 olduğu tespit edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Muğla bölgesinin deniz turizmi açısından devlet kurumları, kurumlar arası bürokratik
işler gibi yaşadığı sorunları ortaya çıkarmak amacıyla elde edilen verilerin ortalamaları
alınmış ve Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo.1 İfadelerin Ortalamaları
Türk deniz turizm sektörünün uluslararası rekabet gücü çok zayıftır.
Onaylayan bakanlık, tedbir getiren bakanlık arası ilişki çok karmaşık
Deniz turizmi sektör koordinasyon ve işbirliği toplantıları çok az.
Onaylayan bakanlık ile tedbir getiren bakanlık arası koordinasyon
çok zayıf
Devlet kurumlarının kanun ve uygulamaları turizm politikaları ile
hiç örtüşmüyor.
Devlet kurumlarının kendi arasındaki işbölümü ve uzmanlaşması
çok yetersiz
Deniz turizmi sektörünün özelliklerine göre düzenlenmiş,
yönetmelik, tüzük ve tebliğler çok yetersiz.
Kalkınma Ajansları ile ilişkiler çok yetersiz.
Tüm işlemlerde bürokrasi işletmeleri çok zor durumda bırakıyor
Kurumlar arası yetki karmaşası çok yüksek.
Mevcut kanunlar yetersiz.
Deniz turizmini ilgilendiren kanun, yönetmelik ve düzenlemeler çok
gecikiyor.
Yönetmelikler hiç açık ve net değil.
Kurumlar arası koordinasyon çok yetersiz.
Sektör ile ilgili kamu görevlilerinin deniz turizmi sektöründe bilgi ve
tecrübeleri çok yetersiz.
Türk deniz turizm sektörünün rekabet gücü hiç arttırılamıyor.
Bölgedeki üniversiteler ile ilişkiler çok yetersiz.
Devlet kurumlarının kanun ve uygulamaları uluslararası rekabet
gücünü çok zayıflatıyor.
Tüm işlemlerde bürokrasi çok yoğun

Ortalama
2,98
1,90
1,87

S.S.
,713
,824
,461

1,82

,713

1,77

,493

1,76

,694

1,68

,471

1,66
1,66
1,65
1,65

,700
,676
,482
,482

1,61

,491

1,53
1,53

,503
,503

1,37

,487

1,34
1,31

,599
,465

1,27

,450

1,27

,577

Tablo 1 incelendiğinde Türk deniz turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün çok
zayıf olduğu bu ifadenin almış olduğu en yüksek ortalamadan dolayı söylenebilir. İkinci
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en yüksek algıya sahip ifade ise “onaylayan bakanlık, tedbir getiren bakanlık arası ilişki
çok karmaşık” (1,90) ifadesidir. Buradan yola çıkarak deniz turizmi ile ilgili işlerde
bakanlıklar arası karmaşık ilişkiler olmadığı belirlenebilir. Deniz turizmi sektör
koordinasyon ve işbirliği toplantıları çok az olduğu ifadesinin ortalaması ( 1,87) göz
önünde bulundurularak işletmelerin bu ifadeye katılmadığı ortaya çıkarılmıştır. Başka bir
ifade ile deniz turizmi sektör koordinasyon ve işbirliği toplantıları Muğla destinasyonunda
yeterli düzeyde olduğu söylenebilir. Devlet kurumlarının kanun ve uygulamaları turizm
politikaları ile hiç örtüşmüyor ifadesinin almış olduğu ortalamaya (1,77) göre de kanun ve
uygulamalar ile turizm politikalarının aynı yönde olduğu belirlenmiştir. Kalkınma
Ajansları ile ilişkiler çok yetersiz ifadesinin ortalamasına (1,66) göre kalkınma ajansları ile
deniz turizmi kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin arasında güçlü bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Sektör ile ilgili kamu görevlilerinin deniz turizmi sektöründe bilgi ve
tecrübeleri çok yetersiz ifadesinin ortalamasına (1,37) bakılınca ise bu sektör ile ilgili
kurumlarda çalışan kamu görevlilerinin deniz turizmi sektörünü yakından tanıdığı
sonucuna ulaşılabilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye deniz turizmi bağlamında potansiyele sahip bir ülkedir. Fakat sahip olunan bu
potansiyelin dünyaya tanıtılması ve bu potansiyeli kullanılması gerekmektedir. Bundan
dolayı da deniz turizm kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, kamu kuruluşlarının ve
bakanlıkların arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu
amaçla çalışmada Muğla destinasyonunda deniz turizmi kapsamında faaliyet gösteren 62
işletmeye soru formu uygulanmıştır.
Sonuçlara göre devlet kurumlarının kanun ve uygulamaları uluslar arası rekabet gücünü
zayıflatmamasına rağmen Türk deniz turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünün
zayıf olduğu bulunmuştur. Türk deniz turizm sektörünün uluslararası rekabet gücünü
arttırmak için girişimciler ile devlet kurumları arasında eylem planı hazırlanmalı ve
Türkiye’nin sahip olduğu deniz turizmi potansiyeli dünyaya tanıtılmalıdır. Böylelikle
mevcut olan rekabet gücü arttırılmalı ve deniz turizmi sektörü bölgesel ve ulusal temelde
geliştirilmelidir.
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ÖZET
Turizm oldukça dinamik ve farklı fonksiyonları olan bir sektördür. Tüm destinasyon ve
işletmeler turizmden etkin bir şekilde faydalanabilmek için birbirleriyle rekabet
halindedirler. Bunun için de geleceğe yönelik bir takım planlamalar yapmaktadırlar.
Yapılan planların sağlıklı olabilmesi ise eldeki verilere göre farklılık göstermektedir.
Bundan dolayı bu çalışma turizm destinasyonlarının ve işletmelerinin geleceğe yönelik
stratejik planlarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma için öncelikle yerli ve
yabancı literatür titizlikle incelenmiş ve konu hakkında genel bir bilgi sunulmuştur.
Araştırma için gerekli olan veriler ise tripadvisor tarafından 2016 yılında 34 026 kişiye
uygulanmış olan çalışmadan elde edilmiştir. Bu veriler hem turizm faaliyetine katılan
kişilerin demografik yapılarını belirlemeye yönelik, hem destinasyon seçimine etki eden
unsurlar, hem de işletme tercihini belirleyen faktörler gibi başlıklar altında incelenmiştir.
Konunun daha net anlaşılabilmesi amacıyla da açıklayıcı tablolar kullanılmıştır.
Araştırmada kullanılan tablolar incelendiğinde turistik destinasyon ve işletmenin
tercihinde ve pazarlanmasında internetin önemli bir unsur olduğu; insanların bireysel
turları daha fazla tercih ettikleri, turizmin birleşik bir sektör olmasından dolayı tüm
paydaşlarla ortak hareket etmeleri gerekliliği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Destinasyon, Planlama, TripAdvisor
GİRİŞ
Çağımızın en fonksiyonlu sektörlerinden birisi olan turizm, kısa sürede faaliyete
geçirilebilen çevre dostu (Cai, 2002: 727); birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için
gelir kaynağı olarak kabul edilmektedir (Yavuz, 2007: 31). Bilinenin aksine turizm sadece
ekonomik bir faaliyet değildir. Politik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri de oldukça fazla
olan bir hareketliliktir. Bundan dolayı turizmin etkileri değerlendirilirken ülkeler,
destinasyonlar, işletmeler hatta bireyler üzerindeki tüm yansımaları dikkate alınmalıdır.
Çünkü turizm sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeyi hızlandırır, istihdamı artırır; ülkeler,
işletmeler ve bireyler arası ilişkilerin gelişmesine, barış ve dostluk duygularının
kuvvetlenmesine katkıda bulunur.
Bu açıdan değerlendirildiğinde turizm,
destinasyonların her türlü sorununun aşılmasında lokomotif görevi üstlenmektedir.
Destinasyon, artan bir şekilde; tüketicilerin seyahat güzergâhlarına, kültürel geçmişlerine,
ziyaret amaçlarına, eğitim seviyelerine ve geçmiş tecrübelerine göre öznel olarak
yorumlanabilen, algısal bir kavram olarak görülmektedir (Buhalis, 2000: 97). Dolayısıyla
destinasyonlar, turizm amaçlı kullanılan bir tatil beldesi, kent, bir bölge, bir ülke ya da bir
kıta da olabilmektedir. Ancak bu gibi özelliklere sahip destinasyonların kaynaklarını
çeşitlendirerek sunmaları, etkin kullanmaları, tanıtmaları ve pazarlamaları gelecekteki
uluslararası turizm pazarındaki konumlarının belirlenmesindeki en önemli
noktalardandır.
Bu açıdan çalışmamızda destinasyonlar ve işletmeler için oldukça önemli olan turizm
hareketlerinin gelecekte nelerden etkileneceği, nasıl bir konumda olacağı ve insanların tatil
planlarında nelerin belirleyici olduğuna dikkat çekilmektedir. Bunların sağlıklı bir şekilde
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gerçekleşebilmesi için de tripadvisor tarafından hazırlanan Travel Trends 2016
verilerinden yararlanılmıştır (tripAdvisor, 2016).
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Destinasyon; turistik yer, varış noktası, turistik çekim merkezi, turistlerin gittikleri yer
(Ateşoğlu, 2003: 2) ve burada var olan birçok unsur sayesinde ziyaretçi çekebilen ürünlerin
bileşkesinden oluşan; turizm çekicilikleri, turizm işletmeleri, yerel halk ve yerel yönetimin
bütününden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir (Tinsley and Lynch, 2001: 368). Çünkü bir
turizm destinasyonundan söz edebilmek için aynı kültür, iklim ve doğa koşullarına sahip,
doğal ve kültürel zenginlikleri olan, müşterilere sunulabilecek o bölgeye özgü aktiviteler
geliştirmiş, konaklama, beslenme, ulaşım ve iletişim olanaklarına sahip, kamusal
hizmetlerin sunulduğu turist çekim merkezlerinden oluşan, belli bir marka ve imajı
bulunan coğrafik alan olmalıdır (Bahar ve Kozak, 2005: 78). Türkiye Turizm Sektörünün
bu zorunluluğa göstermiş olduğu uyum, uluslararası piyasada Türkiye’nin, rakiplerine
kıyasla rekabette avantaj sağlamasına olanak tanımıştır (Turizm Sektörü Gelecek
Stratejileri Konferansı, 2011: 10). Çünkü pozitif bir marka ve imaja sahip destinasyonların
stratejik planlarının hazırlanması, tanıtılması ve pazarlanması daha kolay gerçekleşebilir.
Ancak turizm ile ilgili dünyada geliştirilmekte olan plan ve stratejiler, destinasyonların
daha çok doğrudan tanıtımı ve pazarlanması üzerine yoğunlaşmaktadır (Tosun ve Bilim,
2004: 126). Turizm destinasyonunun temel kaynak ve çekicilikleri ile ilgili özelliklerinin
belirlenmesi, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. Turizm
destinasyonları genel olarak birbirinden farklı ve karmaşık özellikler göstermektedir.
Sahip oldukları değerlerle bir çekim gücü oluşturmaları ve belirli bir ziyaretçi kitlesi
tarafından ziyaret edilmeleri, sahip oldukları ürün karması ile seyahat ihtiyacını
karşılamaları destinasyonların ortak özellikleri olarak belirtilebilir (Sarı ve Kozak, 2005:
254). Bir bölgenin turizm ürünü olarak geliştirilmesi ve pazarlanması o bölgede yer alan
pek çok kurum ve işlemenin birlikte hareket etmesi zorunluluğunu da beraberinde
getirmektedir. Bir destinasyonda yer alan; kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, turizm
işletmeleri, yerel yönetimler gibi pek çok kurum ve kuruluş destinasyon yönetimi
sürecinde koordine hareket etmek zorunda kalmaktadır. Birbirinden bağımsız, kendi
içlerinde rekabet halinde olan ya da birbirini tamamlayıcı özellikte olan bu bileşenlerin
işbirliği içerisinde tek bir örgüt çatısı altında toparlanarak ortak hareket etmeleri bir tür
zorunluluktur (Türker vd., 2014: 56). Sadece kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen
destinasyon tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, kamu ve özel sektör işbirliği ile
yürütülenlerle rekabet edemeyecek konumdadır. Turizm tanıtımında işbirliğine gidilmesi,
turistik tanıtma stratejilerinin belirlenmesini, politikaların geliştirilmesini ve
uygulanmasını kolaylaştırmaktadır.
Uzun dönemli planlama yapmanın başarısı yapılan planların titiz ve her evresinde
kontrollü bir biçimde yürürlüğe konmasına bağlıdır (Eren, 2010: 5). Etkin bir tanıtım,
destinasyon için farkındalık oluşturmak, turistlerin tutumunu değiştirmek, aynı zamanda
olumlu imaj geliştirmek açısından da büyük önem arz etmektedir (Goeldner, vd., 2000:
642). Çünkü imaj oluşumu oldukça zor, uzun ve stratejik bir planlama gerektirir. Uzun
vadeli stratejik planlama, gelecek bir dönemde ulaşılacak amacın saptanmasını, bu amaca
ulaşmak için hangi araçların kullanılacağını, hangi işlerin hangi sıraya göre, ne zaman ne
kadar miktarda, ne kadar bir süre içeresinde kimler tarafından yapılacağını, bu işlere
yönelik finansmanın hangi kaynaklardan sağlanacağını belirlemektedir (Olalı ve Korzay,
1993: 243). Bilindiği gibi turizm sektörü oldukça dinamik ve hassas bir sektör olduğundan
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ulusal ve uluslararası medyadaki olumsuz yayınlar ve lobi çalışmalarından oldukça fazla
etkilenmektedir. Türkiye turizminin söz konusu tehditlere maruz kalması, sektörde
“algılama sorunlarını” da beraberinde getirmektedir. İç veya dış unsurlarda gerçekleşen
en küçük olumsuzluktan bile etkilenebilir. Bu özelliğinin yanı sıra yapısı gereği birçok
farklı alanda faaliyet gösteren işletmelerle bir araya gelmesini gerektirmektedir.
Faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için de dolaylı ve doğrudan bağlantılı
olduğu işletmelerle, departmanlarla hatta kişilerle sağlıklı ve sürekli iş birliği kurma
mecburiyeti taşımaktadırlar.
Turistik destinasyonlarının gelişmesinde ve turizm hareketliliğinin yoğunlaşmasında
etkili olan unsurlar, bölgeden bölgeye ya da işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir.
Bundan dolayı çalışmada turistik destinasyonların seçimini veya işletme tercihini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi, etkin tanıtılması ve pazarlanması için stratejik öneme sahip
unsurlara dikkat çekilmektedir.
YÖNTEM
Turizm sektörü çok hızlı değişen ve gelişen bir sektördür. Toplumun her kesimi açısından
önemli ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilere sahiptir. Bu özelliğinden dolayı
ülkeler, bölgeler ve işletmeler açısından yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet
şartlarına turizmin kırılgan yapısı da eklenince geleceğe yönelik uzun vadeli planlamaların
yapılmasını oldukça zorlaştırmaktadır. Tüm bu özelliklerinden dolayı rekabet avantajı
oluşturmak ve sağlam bir şekilde hedefe ulaşabilmek için geçmişteki başarı veya
başarısızlıklar dikkate alınarak özenli çalışmaların yapılması gerektirmektedir. Sağlıklı bir
çalışmanın gerçekleşebilmesi için de turizm sektörünün geçmiş dönemlerdeki verileri ile
turizm hareketlerinin belirlenmesine etki edebilecek sosyal, kültürel ve ekonomik verilerin
kullanılması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda tripadvisor tarafından 2016 yılında
34 026 kişiye ulaşılarak elde edilmiş olan veriler kullanılarak açıklayıcı tablolar ile
araştırma gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Turizm destinasyonlarının ve işletmelerinin geleceğe yönelik faaliyetlerine ışık tutmak
amacıyla çalışmanın bulguları demografik yapı, destinasyon seçimi ve işletme tercihi
başlıkları adı altında değerlendirilmiştir.
Demografik Yapı ile İlgili Bulgular
Turistlerin sahip oldukları kişilik özelliklerine bağlı olarak arzu ettikleri seyahat deneyimi
ve tatillerini geçirmek istedikleri destinasyon türü değişiklik gösterebilir (Özdemir, 2008:
12). Çünkü turistlerin demografik profilleri seyahat motiflerini etkileyeceği gibi karar
verme sürecini de etkileyebilir (Goeldner vd., 2000: 642). Bundan dolayı araştırma
kapsamında yer alanların yaş aralığı ve cinsiyetleri incelendiğinde katılımcıların % 22’si
18-34 yaş arasında, % 65 gibi büyük bir kısmı 35-64 yaş arasında, geri kalanı % 13’ü ise 65
yaş ve üzerinde yer almaktadırlar.
Tablo 1: Katılımcıların demografik yapısı ve turizm harcama bütçesi
Cinsiyet
%
Turizm Bütçesi
Erkek
37
18-34 Yaş ( % 22)
2 915 $
Bayan
63
Erkek
45
35-64 Yaş (% 65)
5 700 $
Bayan
55
Erkek
60
65 + Yaş (% 13)
8 736 $
Bayan
40
Yaş Grubu

448

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Bu yaş aralığında yer alan kişilerin geleceğe yönelik turizm harcamaları ise şu şekilde
öngörülmektedir. Genç nüfus olarak kabul edilen 18-34 yaş grubunda yer alan kişilerin
turizm harcamaları için ayırmış oldukları bütçe genel olarak 2 915 $ dır. Orta yaş grubu
olarak değerlendirilen 35-64 yaş aralığında yer alanların turizm bütçesi 5 700 $. Turizm için
en fazla bütçeyi ise 65 + yaş grubunda yer alanlar ayırmaktadırlar. Turizm faaliyetine
katılanların seyahat bütçesine etki eden unsurlar ise aşağıdaki tablolar yardımıyla
incelenmiştir.
Turizm faaliyeti genel olarak pahalı bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Önemli
bütçelerin ayrılması için de bir takım fedakârlıkların ve tasarrufların yapılması
gerekmektedir. Tripadvisor tarafından yapılan araştırmaya göre insanların turizm için
harcamaların artmasına etki eden en önemli on (10) unsur aşağıda sıralanmıştır. Bu
sıralamaya göre kişilerin büyük bir çoğunluğu kişisel veya aile gelirlerindeki olumlu
değişiklik sayesinde bütçelerini artırmaktadır. Bununla birlikte ucuz destinasyonların
değil de arzu edilen yerlerin ziyaret edilme isteği de turizm harcamalarının artmasındaki
önemli diğer bir unsurdur. Dolayısıyla destinasyonların ve işletmelerin etkin bir şekilde
tanıtılması kaliteli turizm faaliyetinin gerçekleşmesi için büyük bir önem arz etmektedir.
Tablo 2: Turizm harcamasının artışına etki eden on (10) unsur
Turizm harcamalarının artışına etki eden unsurlar
Sıra
Gelirin artmasına neden olan unsurlar
1
Kişisel/Aileden elde ettiği gelir
2
İstediğim yere gitmek
3
Daha uzun seyahatler planlamak
4
Birikimler
5
Sağlıklı ve huzurlu hissetme isteği
6
Daha uzun bir seyahat planlamak
7
Fiyatların artması
8
Pahalı yerlere gitme isteği
9
Uzak destinasyonları planlama
10
Daha kısa seyahat planı

%
49
40
35
33
31
30
29
28
25
22

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Ayrıca kişilerin finansal durumunun olumsuz yönde değişmesi, ucuz destinasyonları
tercih etmesi, yeterli birikimi yapamaması ve kısa turları planlaması da turizm bütçesinin
azalmasına neden olmaktadır. Aşağıdaki tablo da insanların turizm bütçelerinin
azalmasına en fazla etki eden on (10) unsur yer almaktadır.
Tablo 3: Turizm harcamasının azalmasına etki eden on (10) unsur
Turizm harcamalarının azalmasında etki eden unsurlar
Sıra
Gelirin azalmasına neden olan unsurlar
1
Finansal durumun değişmesi
2
Ucuz destinasyonları tercih etmek
3
Yeterince birikim yapamamak
4
Kısa turlar planlamak
5
Daha kısa bir seyahat planı hazırlamak
6
İç turizm faaliyetine katılmak
7
Kısa mesafeli destinasyonlar tercih etmek
8
Ucuz uçuş seçeneklerini tercih etmek
9
Ucuz konaklama seçeneklerini tercih etmek
10
Döviz kur oranlarının değişmesi
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%
35
25
25
23
22
22
21
21
20
19

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Turizm genel olarak ekonomik bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Bireylerin turizm
faaliyetine katılabilmeleri için temel ihtiyaçlarının dışında turizm faaliyeti için de önemli
bir bütçeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu bütçede ülkelerin ve kişilerin gelirlerine göre
değişmektedir. Ülkemize 2015 yılında gelen bir turistin ortalama turizm harcaması 756 $
(türsab, 2016) olarak dikkate alındığında aşağıdaki listede yer alan ülke vatandaşlarının
ülkemizi tercih etmelerinde ekonomik bir olumsuzluğun olmadığı görülmektedir. Çünkü
Türkiye’ye en fazla turist gönderen ilk üç sırada yer alan ülkeler arasında Almanya 6 200
$ ile sekizinci, İngiltere 8 200 $ ile dördüncü, Rusya ise 2 900 $ ile yirmi birinci sırada yer
almaktadır (tripadvisor, 2016).
Tablo 4: Turist başına ülkelerin turizm harcamaları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ülke Adı
Avusturalya
İsviçre
Amerika
İngiltere
Yeni Zelanda
Kanada
Avusturya
Almanya
Fransa
Arjantin
İrlanda
Japonya
İspanya
Meksika
İtalya
Çin
Brezilya
Hindistan
Portekiz
Türkiye
Rusya

Miktar ($)
10 800
10 100
8 400
8 200
7 900
6 400
6 300
6 200
5 900
5 800
5 600
5 500
4 500
4 100
3 900
3 500
3 100
3 100
3 100
2 900
2 900
Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Destinasyon Seçimi ile İlgili Bulgular
Bir destinasyon ile ilgili yaşanan seyahat deneyimi, çoğu zaman destinasyon markasının
oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Güçlü bir marka olmanın en önemli
şartlarından biri, seyahat sonrası tatmin olmuş turisttir. Evine memnun olarak dönen her
turist, markayı daha da güçlendirmektedir (Bordas, 2007). Bundan dolayı araştırmanın bu
bölümünde katılımcıların tatil planı oluştururken dikkat etmiş oldukları unsurlar
araştırılmıştır. Bunun için de birden fazla seçeneğin işaretlendiği sorunun sonucunda
aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Buna göre tripadvisor vb. online rezervasyon sitelerinde
yapılan yorumlar ve ziyaretçi tavsiyeleri destinasyonlar ve işletmeler açısından ne kadar
önemli olduğunu göstermektedir.
Tablo 5: Tatil planı oluşturulmasında etkili olan unsurlar
Tatil Planı Oluşturulmasına Etkili Olan Unsurlar
Sıra
Etkili Olan Unsur
1
TripAdvisor

450

%
73

2
3
4
5

WOM
Ziyaretçi tavsiyeleri
Akraba/Arkadaş tavsiyesi
Otel puanı

63
58
57
54
Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Turizm endüstrisinin etkileyici kuvveti, destinasyondaki çekiciliklerle temsil edilmiştir.
Turizmde destinasyonları, çekim gücü, imkânlar, ulaşım, konukseverlik ve alt yapı
hizmetleri meydana getirir (Gürbüz, 2005: 78). Ancak destinasyonlar, turistler için uygun
fiyatlı ve değerli olarak algılanmalıdır. Aksi halde bu gibi olumsuzluklar destinasyonların
rekabetçi üstünlüğünü kaybetmelerine neden olabilir (Buhalis, 2000: 110). Çünkü
destinasyonun sahip olduğu olanakların destinasyona gelecek turist tipi ve getireceği gelir
düzeyi üzerinde etkisi de yadsınamaz (Pender ve Sharpley, 2005: 193).
Bu amaç doğrultusunda bireylerin destinasyon seçiminde etkili olan unsurlar
incelendiğinde ilk sırada daha önce ziyaret edilmemiş yerlerin (% 74) olduğu
görülmektedir. Uçuş ve konaklama fiyatlarının uygunluğu ise tablonun dikkat çeken bir
başka unsurudur. Dolayısıyla pazarlama stratejilerinin aşağıdaki tabloya göre
geliştirilmesi, seyahat ve konaklama maliyetlerinin düşürülmesi turizm hareketlerinin
artması açısından önemlidir. Destinasyonların iklim koşullarının uygunluğu, terör
kaygısından daha fazla dikkate alınması ise araştırmanın diğer dikkat çekici bir
unsurudur.
Tablo 6: Destinasyon seçimine en fazla etki eden on (10) unsur
Destinasyon Seçiminde Etkili Olan Unsurlar
Sıra
Etkili Olan Unsur
1
Daha önce ziyaret edilmemiş yer
2
Uçuş fiyatlarının uygunluğu
3
Konaklama ücretlerinin uygunluğu
4
Yeni bir seyahat tecrübesi edinme isteği
5
İklim koşulları
6
Terör korkusu
7
Yeni bir şeyler denemek
8
Yurt dışına çıkma arzusu
9
Arkadaşlarla seyahat etme isteği
10
Destinasyonun rahatlığı

%
74
71
68
67
64
63
63
61
60
60

Kaynak: (Tripadvisor, 2016)

Günümüzün en fazla ilgi gören turizm etkinliklerinden birisi de sosyal ve kültürel
faaliyetlerdir (Prentice ve Andersen, 2003: 8). Aşağıdaki tablo incelendiğinde herhangi bir
destinasyonun tercih edilmesini kişise/özel nedenler en fazla etki ettiği görülmektedir.
Diğer önemli unsur ise destinasyondaki sosyal ve kültürel etkinliklerdir.
Tablo 7: Kişilerin destinasyonu ziyaret etmelerine etki eden unsurlar
Destinasyonu Ziyaret Nedeni
Sıra
Ziyaret Nedeni
1
Kişisel nedenler
2
Özel tercihler
3
Sosyal ve kültürel faktörler
4
Eğlence
5
Medya
Kaynak : (Tripadvisor, 2016)
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%
59
54
48
33
31

Turistler, destinasyonları iş, tatil, arkadaş ziyareti, eğlenme ve gezip görme gibi çeşitli
ihtiyaç ve amaçlara uygun olarak ziyaret etmek üzere seçerler (Öter ve Özdoğan, 2005:
129). Aşağıdaki tabloda destinasyon seçimine etki eden kişisel nedenler gösterilmektedir.
Buna göre turistik destinasyonların arzulanan hedeflere ulaşabilmesi için aşağıdaki
unsurlara göre hareket etmeleri daha doğru olacaktır.
Tablo 8: Destinasyon seçimine etki eden kişisel nedenler
Herhangi Bir Destinasyonun Ziyaret Edilmesine Etki Eden Kişisel Unsurlar
Sıra
Kişisel Nedenler
1
Arkadaşların tavsiyesi
2
Buradaki aktivitelerin başka yerde olmaması
3
İş için ziyaret sonrası oluşan memnuniyet
4
Bronzlaşmak
5
Dini inançları yerine getirmek
6
Ata vatan/memleket olması

%
29
20
12
11
8
7

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

İşletme Tercihi ile İlgili Bulgular
Herhangi bir seyahatin turizm faaliyeti olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle
destinasyonlardaki turizm işletmelerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak gerekir.
Bunun için de rezervasyon kanallarını etkin kullanmak önemlidir. Bundan dolayı
çalışmanın bu bölümünde tatil planı hazırlığında olan bireylerin rezervasyon kanalları ve
bu kanalları hangi amaçla kullanıldığı araştırılmıştır.
Bilişim teknolojileri sayesinde her türlü bilgiye kolayca ve çok düşük maliyetle erişen
tüketiciler artık daha bilgili ve bu bilgiye bağlı olarak daha talep kârdırlar. Bu durum,
turistlerin pazarlık güçlerini artırmakta, destinasyonların ve işletmelerin turizm
gelirlerinden daha fazla pay alabilmelerini kolaylaştırmakta, ülkeler ve bölgelerin ürünhizmet çeşitliliği ile farklı pazarlama stratejilerine yönelmesine neden olmaktadır (Ersun
ve Arslan, 2011). Tripadvisor tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen araştırmaya göre
turizm planı hazırlanırken insanlar en fazla online (% 65) uygulamalardan
yararlanmaktadırlar. Dolayısıyla destinasyon ve işletmelerin rezervasyon kolaylığı ve
maliyeti açısından en kısa sürede online rezervasyon imkânlarını ve mobil uygulamaları
başlatmaları gerekmektedir.
Tablo 9: Tatil planı için tercih edilen rezervasyon kanalları
Tatil Planı Hazırlarken Kullanılan Rezervasyon Kanalları
Sıra
Rezervasyon Kanalı
1
Online
2
Offline
3
Mobil Uygulamalar
4
Diğer

%
65
17
6
17

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Bireylerin tatil programı hazırlarken kullanmış oldukları rezervasyon kanallar genel
olarak fiyatlarının uygunluğu, kolay ve hızlı erişim sunması, önceki olumlu deneyimler
hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir. Turistik ürünün denenebilir olmaması ve
somut unsurların fazla olmasından dolayı hem tüketicilerin online ürün ve hizmetlerden
faydalandıktan sonra yorum yapması, hem de işletmelerin bu yorumları etkin ve doğru
bir şekilde hedef kitleleri ile paylaşmaları pazarlama ve planlama açısından oldukça
önemlidir.
Tablo 10: Rezervasyon kanallarını kullanma nedeni
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Rezervasyon kanalını tercih nedeni
Sıra
Tercih nedeni
1
Uygun fiyat
2
Genelde kullandığım bir yöntem
3
Önceki olumlu deneyimler
4
Kolay ve hızlı erişim
5
Fiyat seçeneklerini kolay karşılaştırma

%
24
22
19
15
14

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Araştırmanın bu bölümünde de kişilerin turistik işletme tercihine etki eden unsurlar
araştırılmıştır. Kolay ulaşım, fiyat/kalite uyumu, iklim, etkinlik sunumu ve tesiste çeşitlilik
başarılı destinasyonların ortak özellikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda, kültürel
ve/veya doğal mirasa yakınlık da önemli olduğu görülmektedir (Öter ve Özdoğan, 2005:
130). Ayrıca yerel mutfaklar, bir destinasyonun somut olmayan kültürel mirasının temel
bir yansımasını ifade etmektedir (Okumus vd., 2007). Kısacası turistlerin tatil
değerlendirmelerinde destinasyona ulaşım, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinin
kalitesi, eğlence imkânları, yerel halk ve esnafın davranış ve tutumları ve fiyatlar gibi
birçok unsur önemli rol oynamaktadır (Kozak, 2003: 230).

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tablo 11: İşletme tercihine en fazla etki eden unsurlar
İşletme Tercihinde Etkili Olan Unsurlar
Etili Olan Unsur
Genel
18-34 Yaş
35-64 Yaş
Konaklama ücreti
93
94
93
İşletmenin sitedeki puanı
88
89
88
TripAdvisor tavsiyesi
86
86
88
Atraksiyonlara yakın olması
82
88
80
Online paylaşılan foto/video
79
85
79
Ulaşım seçenekleri
78
86
76
Rahat konaklama
76
80
76
Önceki deneyimler
76
77
76
Yemek seçenekleri
75
78
75
Seyahat mesafesi/zamanı
75
….
….

65 + Yaş
90
84
81
75
67
69
69
76
72
….

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Turistlerin tesis seçiminde milliyetlerin ne derece önemli olduğunu incelemek amacıyla
aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Bu tablo işletmelerin pazarlama stratejilerinin belirlenmesi
açısından da yol göstereceği düşünülmektedir. Tabloya göre ABD, Japonya, Çin ve
Avusturalya gibi ülkelerde tanıtım ve pazarlama çalışması yapılırken öncelikle odalardaki
klimalara vurgu yapılması gerekmektedir. Çin, Brezilya, Endonezya ve Rusya gibi
ülkelerde ise en fazla üzerinde durulması gereken unsur ise oda da wi-fi hizmetidir. Ancak
İtalya, Brezilya, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerde tesisin kahvaltı olanakları da
belirtilmelidir.

Sıra
1
2
3
4
5

Tablo 12: Rezervasyon kanallarını kullanma nedeni
Milliyetlere Göre İşletme Tercihinde Etkili Olan Unsurlar
Klima (% 63)
Odada Wifi (46)
Kahvaltı (% 40)
Ülke
%
Sıra
Ülke
%
Sıra
Ülke
ABD
70
1
Çin
60
1
İtalya
Japonya
69
2
Brezilya
51
2
Brezilya
Çin
68
3
Endonezya
51
3
Hindistan
Avusturalya
65
4
Rusya
49
4
Rusya
Brezilya
65
5
İspanya
48
5
Almanya
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%
56
55
54
53
48

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rusya
İspanya
Hindistan
Endonezya
İtalya
Tayland
İngiltere
Almanya
Fransa

65
64
63
61
55
55
46
42
39

6
7
8
9
10
11
12
13
14

İtalya
Tayland
Hindistan
ABD
Avusturalya
Japonya
Almanya
Fransa
İngiltere

48
46
45
42
42
40
38
34
32

6
7
8
9
10
11
12
13
14

İspanya
Endonezya
Fransa
İngiltere
Çin
Tayland
Avusturalya
Japonya
ABD

48
48
41
39
35
33
27
25
24

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

SONUÇ VE ÖNERİLER
Ekonomik ve sosyal refahın gelişmesi, turizmin çeşitlenmesi gibi unsurlara bağlı olarak
destinasyonlardaki turist profilleri de değişmektedir. Bu değişimi Ersun ve Arslan (2011)
şu şekilde ifade etmektedirler: Geleneksel paket programlar yerine, paket programa bağlı
olmayan tatillere olan talep artacaktır. Bu da beraberinde, kişiselleştirilmiş lüks seyahatleri
ve gezileri ön plana çıkaracaktır. Özellikle refah düzeyinin daha yüksek olduğu Batı
Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşlı ancak iyi eğitimli nüfus, doğa ve kültür turizmine
yönelecektir. Doğa turizminde ileri yaştaki nüfusun seyahat amacı macera değil doğal
güzelliklerin keyfini çıkarmak olacaktır. Kültür turizminde ise sadece müze ve tarihi eser
destinasyonları değil, yöresel halkla iç içe yaşanabilecek ve gidilen yerin gelenek ve
görenekleri ile kültürel özelliklerinin öğrenilebileceği yerler yükselişe geçecektir (Ersun ve
Arslan, 2011: 233). Ayrıca aile bağları ve kökleriyle ilgili mekânları ziyaret etme istekleri
gelecekte daha önem fazla önem arz edecektir (Prentice, 2001: 26).
Bu açıklamaların yanı sıra, tripadvisor tarafından yapılan araştırma sonuçları
incelendiğinde konunun daha iyi özetlenebilmesi amacıyla aşağıdaki tablo hazırlanmıştır.
Tablo 13: Destinasyon seçimi ve işletme tercihinde etkili olabilecek unsurlar
Yaş Grubu Ana Faktörler
Harcama bütçesinin artışı
Konaklama seçimine etki eden faktörler

Yardımcı Faktörler

%

Arkadaşlarımla birlikte olma isteği

43

Atraksiyonlara yakınlığı

88

Online fotoğraflar/videolar

85

Destinasyon seçimine etki eden faktörler Başka yerde olmayan aktiviteler
18-34 Yaş
(2 915 $)

Geleceğe yönelik yeni aktiviteler

Oda seçiminde etkili olan unsurlar

Gerekli seyahat malzemesi

Harcama bütçesinin artışı
35-64 Yaş
(5 700 $)

Konaklama seçimine etki eden faktörler

25

Maceraya yönelik seyahat

28

Bireysel seyahat

25

Odada ücretsiz wifi

55

Süper hızlı internet

31

Akıllı telefon

87

Kişisel havlu

33

Benim/Ailemin desteği

50

Uzun süreli tatil planı

34

Online yorumlar/TripAdvisor

86

Destinasyon seçimine etki eden faktörler Konaklama tesislerinin özel tercihi

23

Geleceğe yönelik yeni aktiviteler

17

Kurvaziyer tur
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Oda seçiminde etkili olan unsurlar

Gerekli seyahat malzemesi

40

Emanet kasaların olması

31

Akıllı telefon

73

Parfüm/deodorant

38

Tablet

37

Harcama bütçesinin artışı

Arkadaşlarımla birlikte olma isteği

41

Konaklama seçimine etki eden faktörler

Önceki deneyimler

76

Ülkenin sosyo-kültürel yapısı

52

Özel konaklama tipi

20

Kurvaziyer tur

15

Bireysel seyahat

10

Klima

56

Odada ücretsiz wifi

34

Kamera

71

Kitap

45

Destinasyon seçimine etki eden faktörler
65 + Yaş
(8 736 $)

Kahvaltının dahil olması

Geleceğe yönelik yeni aktiviteler

Oda seçiminde etkili olan unsurlar

Gerekli seyahat malzemesi

Kaynak : (Tripadvisor, 2016)

Bu tabloya göre farklı yaş grubunda yer alan bireyler turizm planlarını değişik kriterlere
göre yaptığı görülmektedir. Örneğin 18-34 yaş grubunda yer alan kişiler tatil
programlarını yaparken turizm atraksiyonlarının yoğun olduğu yerleri tercih ederken,
başka destinasyonlarda olmayan aktivitelere pek fazla önem vermemektedirler. İşletme
tercihinde 35-64 yaş arasında yer alan bireyler online sitelerde yapılan olumlu yorumları
daha fazla dikkate alırlarken; 18-34 yaş grubundaki bireyler ise online fotoğraf ve videoları
daha fazla önemsedikleri görülmektedir. Aynı şekilde oda seçiminde odada bulunan wi-fi
hizmeti 18-24 ve 65 + yaş grubunda yer alanlar tarafından daha fazla önemsenirken, 35-64
yaş aralığında olanlar ise kahvaltı ve odada bulunan emanet kasanın olması gibi hizmetleri
dikkate almaktadırlar. Ayrıca günümüzün en önemli haberleşme, iletişim ve eğlence aracı
olarak kabul edilen akıllı telefonlar hem 18-34 hem de 35-64 yaş grubunda yer alan turistler
için en temel seyahat malzemesi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla akıllı telefonlar ile
ilgili hem çekim gücünün artırılması hem de şarj imkânları için gerekli alt yapının
oluşturulması oldukça önemlidir. Turizm destinasyonları geleceğe yönelik planlamalar
yaparken özellikle kurvaziyer ve bireysel seyahat seçeneklerine ağırlık vermeleri
gerekmektedir. Çünkü 18-34 ve en fazla turizm harcaması yapan (8 736 $) 65 yaş üzeri
turistler bireysel seyahatleri daha çok tercih edebileceklerini belirtmektedirler.
Kısacası yukarıdaki tablo incelendiğinde destinasyonlar ve işletmelerin gelecek
performansını belirleyen en önemli unsur internet hizmeti, bireysel seyahat imkânı ve
kurvaziyer turlardır. En fazla harcama yapan kesim 35 yaşından büyüklerdir. Bunlar
turizm planlarını önceki deneyimler ve online siteler üzerinden yapılan olumlu yorumlara
göre hazırlamaktadırlar. Dolayısıyla destinasyon ve işletme yöneticileri geleceğe yönelik
plan ve programlarını hazırlarken stratejik hareket etmeleri ve turizmin tüm
paydaşlarından fikir almaları ve ortak bir tavır sergilemeleri gerekmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada Manisa’da yöresel yemeklerin ve lezzetlerin il turizminin gelişimine nasıl
katkı sağlayacabileceğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma modeli
altında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılmış ve nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama yöntemi olan görüşme
tekniğine başvurulmuştur. 20 - 29 Haziran 2016 tarihleri arasında Manisa İl merkezinde
bulunan 3 tane A grubu seyahat acentası, 1 tane Turizm İşletmeli Belgeli Otel, 7 tane
Belediye İşletme Belgeli Lokanta, Manisa Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular
Odası Başkanı, 2 tane yerel zirai üretici ve Manisa il tarım müdürlüğünde çalışan organik
tarım genel koordinatörü, il kültür ve turizm şube müdürü ve ziraat mühendisi öğretim
üyesi ile toplamda 17 kişi ile yüzyüze görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel
analiz tekniği kullanılarak incelenmiştir. İnceleme sonuçlarına göre Manisa’nın öne çıkan
yöresel yemek ve lezzetleri Manisa Kebabı, Kuru Üzüm, Üzüm Hoşafı, Elbasan, Kuzu
Tandır, Kuzu Kapama, Salihli Odun Köfte, Akhisar Köfte olarak bulunmuş ve
katılımcıların üçü hariç 14’ü bu yöresel yemeklerin il turizmi için çekicilik unsuru
olmadığını ve bilinirliğinin az olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca yöresel yemeklerin
tanınırlığının az olması nedeniyle araştırmaya katılan lokanta ve otel işletmelerinin
menülerini oluştururken yöresel yemeklere fazla yer vermedikleri tespit edilmiştir.
Manisa’daki restoranlarda hizmet kalitesi iki katılımcı hariç 15’i tarafından yetersiz
bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Manisa, Yöresel Yemekler.
GİRİŞ
Doğal, lezzetli ve yöreye özgü eşsiz yemekler, turistik destinasyonlar için önemli bir kimlik
oluşturma potansiyeline sahiptir ve sahip olunan gastronomik unsurlar destinasyonun
başarısında önemli rol oynamaktadır (Björk ve Kauppinen-Raisanen, 2016; Guzman ve
Sanchez, 2012; Sparks vd., 2003). İtalya denince akla pizza ve makarnanın gelmesi ve
ülkemiz için yurtdışında ilk akla gelen yemeğin Kebap ya da Döner olması ülkelerin bir
yemek kimliğinin olduğunu göstermektedir. Ülkemizdeki turistik destinasyonlarda
restoran ve yeme-içme hizmeti sunan işletmelerin yaygınlığı ve çeşitliliği Dünya’da
olduğu gibi muhakkak turistlerin ülkemize çekimi ve tekrar gelmeleri üzerinde de etkili
olmaktadır.
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Turistlerin seyahate çıkma motivasyonlarından birisi de ülkelerin yemeklerini keşfetme ve
yöresel lezzetlerin deneyimlenmesidir. Turistler yerel yiyeceklere dokunma, etkili
sunumlarını veya pişirme yöntemlerini öğrenme, lezzetlerini tatma ve aromalarını
koklama ile tecrübe etmek isteyebilmektedirler. Yani gastronomi nedeniyle seyahate
motive olan turistler bulunmaktadır. Turistlerin destinasyonları seçmeleri ve
destinasyondan memnuniyetleri üzerinde yemekler etkili olabilmekte, gastronomik
unsurlar sebebiyle turistler bu destinasyonlara geri dönebilmektedir. Örneğin, Hong
Kong’u ziyaret eden yaklaşık 1200 turistle yapılan çalışmada %20.8’lik grup yiyecekleri
nedeniyle burayı ziyaret etmektedir (Kivela ve Crots, 2006). Birçok destinasyon imajını
güçlendirmek için yöresel ürün ve yiyecekleri de bir çekim unsuru olarak tanıtım
faaliyetlerine eklemektedir (Okumus vd., 2007).
Gastronomi turizmine katılan turistlerin profiline bakıldığında genel olarak gelir
düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir (Şahin ve Ünver, 2014; Shenoy, 2005). Yöresel
mutfağa ilgi duyan bu turistlerin yerel ürünleri tüketmeyi tercih etmesi, doğrudan gelir
sağlanmasına ilaveten o bölgede çarpan etkisini artırarak yerel ekonomilerin gelişmesini
de teşvik etmektedir (Yüncü, 2009).
TÜRSAB tarafından hazırlanmış olan Gastronomi Turizmi Raporu (2014)’na göre 2014
yılında Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin toplam harcama miktarı 34.3 milyar dolar olup
bunun 6 milyar 523 milyon doları yeme içmeye harcanmıştır ve gastronomi turizmi
harcamalarının toplam harcamalar içindeki payı %19’dur. Daha önce yapılan çalışmalarda
turistlerin tatil bütçesinin %30’unu yemek ve içeceğe harcadıkları bilinmektedir (Kim vd.,
2009). Bu rakamlardan yola çıkılarak ülkemizde özellikle yöresel yemek ve içeceklerin,
turizm gelirlerine daha fazla katkı yapma potansiyelinin olması ve ülkemize gelen
turistlerin gelme nedenleri arasındaki öneminden dolayı gastronomi alanında
sağlayacağımız başarılı sunumun ülke turizmine ve rekabetçiliğine sağlayacağı katkı
önemli olacaktır.
Manisa, önemli turistik cazibe merkezlerine yakınlığı ve bunların yol güzergahında olması
ve çok sayıda tarihi ve kültürel değerleri barındırmasına rağmen iç turizm hareketlerinden
fazla pay alamamakta, ayrıca ilde konaklayan yabancı turist sayıları yılda ancak 20.000’ler
civarındadır (Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016). Otellerde geceleme yapan
yabancı konuklar da daha çok iş amaçlı gelmektedir. Manisa, tarım alanlarının genişliği ve
verimliliğinden dolayı geniş ürün yelpazesine sahiptir. İklimin uygunluğundan her
mevsim çeşitli taze sebze ve meyve yetiştirme imkanı bulunması, yöre mutfağına ayrı bir
değer katmaktadır. Yörenin mutfak kültürü, göçler ve başta Osmanlı mutfak kültürü
olmak üzere Balkan ülkelerinin mutfak kültürlerinden etkilenmiştir (Manisa Yemek
Kültürü, 2015).
Yazın taraması yapıldığında Manisa’da yöresel yemeklerin turizme potansiyel katkısının
belirlenmesi ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmadığı belirlenmiştir. Fakat yöresel
yemeklerin destinasyonlar için önemli bir çekicilik unsuru olduğu ve turistlerin seyahat
motivasyonlarını etkilediği daha önce yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur. Bu sebeple
de bu çalışmanın amacı, Manisa’nın gastronomik unsurlarının ve yöresel yemeklerinin
Manisa Turizminin gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğinin belirlenmesidir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Gastronomi Turizmi
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Scarpota (2002), gastronominin basit bir ifadeyle yiyecek ve içecek zevki ile ilgili olduğunu
ve insanlar tarafından tüketilen tüm yiyecek ve içecekler de dahil, besin ile ilgili her şeyi
kapsayan geniş bir disiplin olduğunu belirtmektedir. Kivela ve Crotts (2006: 354)’a göre
gastronomi, iyi yemek yeme ve pişirme sanatı olarak adlandırmıştır. Gastronomi turizmi
kavramı ise ilk defa 1998 yılında Long tarafından farklı kültürleri, yiyecekler vasıtasıyla
ifade etmek amacı ile literatüre kazandırılmıştır. Long (2003:21), Gastronomi turizmini
‘Farklı kültürdeki yiyeceklerin tüketilmesi, hazırlanması, sunulması ve mutfağını yeme
biçimlerini deneyimlemek amacı ile gerçekleştirilen turizm şekli olarak tanımlanmıştır.’
Shenoy (2005) Gastronomi turizmini, turistin destinasyonlardaki yiyecek ile ilgili
faaliyetleri olarak tanımlamış ve bu faaliyetlere de örnek olarak, yemek yemek, yerel
ürünleri satın almak ve gıda üreten bölgenin eşsiz özeliklerini deneyimlemek olarak ifade
etmiştir.
Öne çıkan bir başka tanım da Hall ve Mitchell (2000:10) tarafından şu şekilde yapılmıştır:
‘Öncelikli motivasyon faktörü olarak birincil yada ikincil yiyecek üreticileri, yiyecek festivalleri,
restoran, yada özel bölgelerin yiyecek tadımını deneyimlemek için gerçekleştirilen ziyaretler.’
Tanım doğrultusunda her restorana gidip yemek yemek gastronomi turizmi faaliyeti
olarak değerlendirilmemektedir.
Gastronomi turizminde tarım ve kültür önemli rol oynamaktadır. Tarım, turizm ve kültür
bir araya gelerek, destinasyonların çekim unsuru ve deneyim olarak pazarlanmasına
imkan sağlamaktadır. Tarım gastronomi turizmi için ürünü sağlarken, kültür de otantiklik
ve tarih sağlar. Turizm ise alt yapı ve hizmet sunmaktadır. Bu üç öğenin birleşimi
gastronomi turizmini meydana getirmektedir (Rand ve Heath 2006: 208).
Günümüzde artık turistler ziyaret ettikleri ülkelerdeki yöresel yiyecek ve içecekleri
deneyimlemek istemektedir ve bundan dolayı da destinasyonların sahip olduğu
gastronomi unsurları turistlerin destinasyon seçimlerine etki etmektedir. Guzman ve
Canizares (2011)’in İspanya’nın Kurtuba kentinde yaptıkları çalışma sonucunda, yöresel
mutfağın, turistlerin çoğunun kenti seçmelerinde en önemli veya ikinci önemli faktör
olduğu görülmüştür. Hjalager (2003)’ e göre yiyecek ve içeceklerin tüketimi sadece açlık
ve susuzluğun giderilmesi değil yerel veya bögesel mutfağın ve içeceklerin ve de kültürün
öğrenilmesidir. Yerel insanların yemek yediği spesiyel restoranlarda, geleneksel
yöntemlerle yöreye özgü özenle hazırlanmış yemeklerin turistlerce de yenmesi tatilin
başarısıdır. Gastronomi turistleri çiftlik ve bağları ziyaret, yemek pişirme kurslarına
katılma, meyve ve sebze toplama, peynir üretim yerlerini ziyaret, şarap tadım turları ve
yöresel yiyecek ve içecek festivalerine katılım gibi faaliyetler gitmeyi istemektedirler
(Kivela ve Crotts, 2006).
Manisa Mutfağı ve Yöresel Ürünleri
Manisa İlinin tarih boyunca birçok uygarlığa ait farklı kültürlere ev sahipliği yapması ve
aldığı göçler yöre mutfağının zenginleşmesine neden olmuştur. Yöre mutfağı, Türk
mutfağına ait önemli unsurları kapsamakla beraber, bölgeye özgü farklı lezzetleri ile de
ön plana çıkmaktadır. Manisa mutfağının temelini meyve ve sebzeler oluşturmaktadır.
Fakat et ve süt ürünleri de mutfağın ana besinleri içinde yer alır. Yöre mutfağında
zeytinyağlılar ayrı bir öneme sahiptir ve zeytinyağı en çok kullanılan yağdır (Manisa
Mutfağı, 2016). Mesir macunu yemek kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olmasa da,
kentin önemli simgelerinden olup, Manisa ile özdeşleşmiştir. Kentte her yıl Nevruz
haftasında (21-24 Mart) Mesir Macunu karımı gerçekleştirilip, Nisan ayında da Festivali
gerçekleştirilir. 2012 yılında Mesir Macunu Festivali UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan
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Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne girmiştir (Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü,
2016). Manisa’nın öne çıkan yemekleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Zeytinyağlılar
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Düğün Yemekleri
Et Yemekleri
Hamur İşleri ve
Yemekleri
Tatlılar
ve
Şekerlemeler
Kaynak: (Avşar, 2014)

Tablo.1 Manisa’nın Yöresel Yemekleri
Alabacak, Avukma Kızartma, Bakla Dizmesi, Bakla Kızartması, Çığırtma,
Çivicik Mantarı, Fasulye Dizmesi, Galle.
Akhisar Paça, Alaca Çorba, Boyun Çorbası, Dutmaç Çorbası, Ovmaç
Çorbası, Tavuklu Topalak Çorbası.
Demirci Keşkeği, Kavurmalı Pilav, Etli Patates, Kesme Çorba, Etli Nohut,
Aşure.
Akhisar Köfte, Demirci Kebabı, Elbasan Kebabı, Et Yahnisi, Güveç Kapama,
Kağıt Kebabı, Manisa Kebabı, Salihli Odun Köfte, Topalak, Kapama.
Alaşehir Kapama, Kabak Köftesi, Kukumak Mantısı, Mangır Aşı, Nohutlu
Hurma, Nohutlu Kapçık, Nohutlu Mantı, Akhisar Katmeri, Kaşık Pidesi.
Bintepe Tatlısı, Gelin Kız Helvası, Kaymaçina, Mesir Macunu, Padişah
Şekeri, Su Muhallebisi, Zerde.

Manisa ilinde toprakların elverişliği ve uygun iklim koşulları sayesinde bol miktarda tarım
ürünü yetiştirilebilmektedir. Akhisar domat zeytin, Akhisar uslu zeytin, Ege sultani üzüm,
Kırkağaç kavunu, Salihli kirazı ve Salihli odun köfte Türk Patent Enstitüsü’nden coğrafi
işaret belgesi alan ürünler arasındadır (Türk Patent Ensititüsü, 2016a). Ayrıca Akhisar
Köfte, Alaşehir Kapama, Manisa Mesir Macunu, ve Manisa Taban Simit Ekmeği de Türk
Patent Enstitüsüne başvuları yapılmış ve coğrafi işaret tescili bekleyen ürünlerdir (Türk
Patent Ensititüsü, 2016b). Manisa Kula ilçesinde yetiştirilen bağlardan önemli miktarda
şaraplık üzümler elde edilmektedir. Manisa'nın Koldere kasabasında, Çal Dağı eteklerinde
organik olarak üretilen üzümlerden, 4 tp markası olarak ismi bilinen organik şaraplar da
üretilmektedir (Filizkan, 2010).
YÖNTEM
Araştırma Manisa’nın yöresel yemeklerinin turizme katkısının belirlenmesine yönelik
görüşme yöntemiyle gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Nitel araştırmanın
gerçekleştirilmesinin sebebi literatür taraması sonucunda araştırma konusu ile ilgili
çalışma bulunmaması ve araştırmanın amacı doğrultusunda derinlemesine bilgiye ihtiyaç
duyulmasıdır. Çünkü nitel araştırmada amaç, belli bir içeriğin derinlemesine ve ayrıntılı
olarak irdelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).
Bu araştırmada, Manisa İl merkezinde bulunan A grubu seyahat acentasında çalışan 3 tur
operatörü, 1 işletme belgeli otelde çalışan aşçı, 7 belediye belgeli lokanta aşçısı, Manisa
Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular Odası Başkanı, 2 tane yerel zirai üretici,
il tarım müdürlüğünde çalışan organik tarım genel koordinatörü, il kültür ve turizm şube
müdürü ve ziraat mühendisi öğretim üyesi ile toplamda 17 kişi ile görüşme yöntemiyle
veri toplanmıştır.
Bu çalışmada örnekleme yöntemlerinden amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Patton
(1987)’a göre, amaçlı örneklem zengin bilgiye sahip olduğu tahmin edilen olgu ve olayların
derinlemesine analiz edilerek keşfedilmesine imkan sağlamaktadır. Bu amaçlı örneklem
kapsamında lokanta ve otellerde çalışan aşçılar ile birlikte yerel üreticilerin seçilmesinin
nedeni, Manisa’nın yöresel yemekleri ve tarım ürünleri hakkında daha iyi bilgi
alınabileceğinin varsayımıdır. Ayrıca seyahat acentalarının da çalışma örneklemine dahil
edilmesinin sebebi, Manisa ili kapsamında düzenlenen turlara katılan kişilerin Manisa’nın
hangi yöresel yemeklerini talep ettikleri ile ilgili bilgilere ulaşılmak istenmesidir.
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Görüşmede kullanılan görüşme formu konu ile ilgili literatür (Bucak ve Ateş, 2014; Kivela
ve Crotts, 2006) incelenerek ve alanda uzman 3 akademisyenin görüşleri alınarak
oluşturulmuştur. Araştırmada görüşme formu yarı yapılandırılmış şekilde düzenlenmiş
açık uçlu soruları içermektedir. Alan araştırması, Manisa il merkezinde 20 Haziran 2016
ve 29 Haziran 2016 tarihleri arasında 17 katılımcı ile yüzyüze görüşülerek
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce katılımcılara, araştırmanın amacı,
gastronomi turizmi ve coğrafi işaretleme hakkında kısa bir açıklamada bulunulmuştur.
Görüşmeler 25 dk ve 35 dk arasında farklı süreler ile katılımcıların işyerlerinde yada kendi
belirledikleri yerlerde gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR VE ANALİZ
Araştırmacılar tarafından görüşmeler sırasında tutulan kayıtlar öncelikle bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Daha sonra nitel araştırma yöntemi esas alınarak, teknik olarak
betimsel analiz yapılarak ve katılımcıların görüşlerinden yer yer alıntılar eklenerek
yorumlanmıştır. Betimsel analizde bireylerin ifadelerini etkileyici bir şekilde yansıtmak
için doğrudan alıntılara sık sık yer verilmektedir. Bu tür analizde amaç elde edilen
bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya yansıtmaktır (Yıldırım ve
Şimşek, 2013:256). Araştırmacıya kolaylık sağlaması için ve katılımcıların bilinmezliğin
korunması adına katılımcılar isim veya kurum belirtilmeksizin K1,K2,K3...........K12
şeklinde rastgele numaralandırılmıştır.
Katılımcıların Demografik Özeliklerine İlişkin Bulgular
Görüşmelerde yer alan katılımcılar 17 kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların 1’i kadın, 16’sı
erkektir. Tablo 2’de belirtildiği üzere katılımcıların 6’sı lisans mezunudur. Katılımcılardan
7 kişi ilkokul, 3 kişi lise mezunu ve 1 kişi ortaokul mezunudur. Katılımcıların sektör
deneyimi 9 yıl ile 35 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların sektör deneyimleri
sonucunda sahip olduğu mesleki bilgi ve deneyimler araştırma açısından anlamlı ve
değerlidir. Çalışmanın yapıldığı kişiler ve çalıştıkları kurumlar ile ilgili bilgiler Tablo 2’de
belirtilmektedir.

Katılımcı 1
Katılımcı 2

Tablo. 2 Katılımcıların Demografik Özelikleri
Cinsiyeti
Eğitim Düzeyi
Sektör
Çalıştığı Kurum ve Görevi
Deneyimi
Erkek
Üniversite
10
Seyahat Acentası Müdürü
Kadın
Lise
15
Tur Operatörü

Katılımcı 3
Katılımcı 4
Katılımcı 5
Katılımcı 6

Erkek
Erkek
Erkek
Erkek

Üniversite
İlkokul
İlkokul
İlkokul

12
9
20
25

Tur Operatörü
Restoran Şefi
Aşcı
Aşcı

Katılımcı 7
Katılımcı 8
Katılımcı 9
Katılımcı 10
Katılımcı 11
Katılımcı 12
Katılımcı 13
Katılımcı 14
Katılımcı 15
Katılımcı 16

Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek

Lise
Lise
Ortaokul
Üniversite
İlkokul
İlkokul
İlkokul
Üniversite
İlkokul
Üniversite

18
9
16
17
20
30
35
10
25
28

Aşcı
Aşcı
Aşcı
Restoran Şefi
Aşcı
Çiftçi
Çiftçi
Organik Tarım Koordinatörü
Manisa Lokantacı Oda Bşk.
Öğretim Üyesi
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Katılımcı 17

Erkek

Üniversite

25

İl Kültür Turizm Şube Müd

Manisa’nın Gastronomik Ürünlerinin Çekim Unsuru Olmasına İlişkin Bulgular
Manisa’nın ön plana çıkan yöresel yemek, ürün ve içecekleri; Manisa Kebabı, Kuru Üzüm,
Üzüm Hoşafı, Elbasan, Kuzu Tandır, Kuzu Kapama, Salihli Odun Köfte, Akhisar Köfte,
Testi Kebabı, Alaşehir Sodası, Enginar, Şevketi Bostan, Zerde, Ciğer Sarma, Sinkonta,
Demirci Kebabı, Keşkek, Koldere ve Kula Şaraplarıdır. Manisa’ da faaliyete bulunan A
grubu seyahat acentasının düzenlediği tura katılan misafirlerin Koldere’de üretilen şarap,
Manisa kuru üzümü ve Manisa Kebabına ilgi gösterdikleri ifade edilmiştir. Bu durumu 2
numaralı katılımcı şu şekilde ifade etmiştir:
‘Turlarımıza katılan müşterilerimiz Manisa Kebabı, Koldere Şarabı ve Kuru üzümü deneyimlemek
istemektedir. Özelikle de 4tp markası olarak bilinen Koldere şarabı organik tarım uygulamaları ile
üretilmektedir. Turlarımıza katılan misafirlerimizden 4tp şarabını satın almak isteyenlere
Koldere’de bulunan fabrikaya götürmekteyiz. Misafirlerimizin geneli bu şarabı deneyimledikten
sonra beğendiklerini ifade etmiştir. Ayrıca misafirlerimiz arasında bu şarabı tekrar satın almak için
Manisa’ya gelenler olmaktadır’.
Manisa’da yetiştirilen ve ön plana çıkan tarım ürünleri, Mısır, Çekirdeksiz Sultani Üzüm,
Domates, Biber, Patlıcan, Erik, Kavun, Karpuz, Kabak, Şeftali, ve Kirazdır. Manisa’da
organik olarak sadece Üzüm, Erik, Şeftali, Kiraz, ve Zeytin yetiştirilmektedir. Ayrıca çok
az miktarda Mısır ve Buğday üretimi de yapılmaktadır. Aynı zamanda bu ürünler, organik
tarım sertifikasına sahiptir. Katılımcılardan K14’ün görüşleri şu şekildedir:
‘Manisa ilinde organik olarak üzüm, erik, şeftali, kiraz ve zeytin yetiştirilmektedir. Bu ürünler
arasında üzüm üretimi fazladır. Ama az miktarda da olsa mısır ve buğdayda yetiştirilmektedir.
Yetiştirilen organik ürünlerin organik tarım sertifikası mevcutdur.’
Organik tarım ürünlerine ildeki restoran ve otel mutfaklarının talebi düşüktür. 12 numaralı
katılımcı bu durumu şöyle ifade etmektedir:
‘Organik tarım metotlarına göre yetiştirilen ürünlerin sayısı, geleneksel tekniklerle yetiştirilen
ürünlere göre daha azdır, bunun sonucunda da fiyatları daha pahalıdır. İşletmeler için asıl amaç
karlılık olduğu için il çapında bir kaç restoran dışında organik ürünlere talep azdır’.
Katılımcıların birisi dışında hepsi Manisa iline ait yöresel yemek ve içeceklerin tek başına
ilin çekim unsuru olduğunu düşünmemektedir. Bu durumu K1 ve K9 şöyle belirtmiştir:
‘Manisa İl’ine ait yöresel lezzetler, yerli ve yabancı turist çekmek için yeterli değildir. Çünkü bu
yemeklerin çoğu başka illerde de yapılmaktadır. Bu yemekler ile Manisa’nın kültürel öğelerini
birleştirirsek çekim unsuru olabilir.’ (K1)
‘Manisa İl’ine ait yöresel lezzetlerin kendine has bir tadı olmadığı ve bilinirliğe sahip olmadığı için
çekim unsuru
olduğunu düşünmüyorum’(K9) Sadece 2 numaralı katılımcı, Manisa
Yemeklerinin turist çekebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtmiş ve bunu da şöyle
ifade etmiştir: ‘Mesir macunu, Manisa Kebabı ve coğrafi işarete sahip Salihli Odun Köfte, Sultani
Üzüm ve Kırkağaç kavununun diğer ürünlere göre bilinirliği daha fazla olduğundan çekim unsuru
olabilir.’
İşletme Menülerinde Yer Alan Yöresel Yemeklere İlişkin Bulgular
İşletme menülerini oluştururken Manisa İline ait hangi yöresel yemeklerin bulunduğunun
belirlenmesine yönelik soruda, lokantaların menülerinde yer alan yöresel yemeklerin;
Manisa Kebabı, Salihli Odun Köfte, Kuzu Kapama, Elbasan, Tandır, Şevketi Bostan, ve
Akhisar Köfte olduğu görülmüştür. Katılımcılar, işletme menülerini oluştururken Manisa
İl’ine ait yöresel yemekleri daha az tercih ettiklerini ifade etmişlerdir.
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Bu durumu da 6 numaralı katılımcı şöyle ifade etmiştir;
‘İle özgü yöresel yemeklerin yurt içinde ve dışında tanınırlığı fazla olmadığından talep
olmamaktadır. Bu sebeplerde menülerimizde yöresel yemeklere ağırlık veremiyoruz.’
Katılımcıların büyük çoğunluğu Manisa Kebabı dışında yöresel yemeklerin çok iyi
bilinmediğini ifade etmiş ve bu sebeple de Manisa Kebabının menülerinde kesin
bulunmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtmişlerdir.
Konu ile ilgili 5 numaralı katılımcın görüşü şu şekildedir:
‘ Manisa İline ait en çok bilinen yemek Manisa Kebabıdır. Yurt içinde başta İzmir olmak üzere bir
çok ilde Manisa Kebabı satan restoranlar hizmete girmiştir ve Manisa kebabının tanınırlığı
artmıştır. Fakat diğer yemeklerimiz aynı ölçüde ilgi görmemektedir. Bu yüzden il genelindeki
restoranlar menüleri oluştururken Manisa Kebabının yer almasına özen gösterirler.’
Katılımcılar, işletmelerine gelen misafirlerin en çok tercih ettikleri yöresel yemekleri ve
içecekleri ise Manisa Kebabı, Salihli Odun Köfte, Elbasan, Üzüm Şırası, Kuzu Kapama, ve
Akhisar Köfte olarak belirtmişlerdir.
Manisa İlindeki Restoranların Hizmet Kalitesine Ait Bulgular
Manisa İlindeki restoranların hizmet kalitesinin belirlenmesine yönelik soruda
katılımcılardan K1, K2, K3, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K16 ve K17 ildeki restoranların hizmet
kalitesi açısından yetersiz olduğunu restoranların genelinin az personel çalıştırdıklarından
dolayı müşterilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ve iç dekorasyonlarının
demode olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin K3 bu durumu şöyle anlamıştır:
‘İlimizdeki restoranların atmosferi ve dekorasyonları son trendlerden oldukça uzaktır. Genellikle
restoranlar birbirine benzer dekor kullanmaktadır ve karlılıklarını artırmak için kapasitesinden daha
az personel istihdam etmektedirler. Bu sebeple de müşterilerin isteklerine anında yanıt
verememektedir. Ayrıca hizmet kalitesine göre fiyatlar yüksektir.’’
Ayrıca K1 Manisa ilindeki restoranlarda kalifiyeli personellerin çalışmadığını ve bu
yüzden de müşteriye karşı yaklaşımlarının kaba olduğunu belirtmektedir. K1 bu durumu
şu şekilde belirtmiştir:
‘İl genelinde restoran sayısı günden güne artmaktadır. Fakat bu ihtiyacı karşılayacak yeterli sayıda
eğitimli personel bulunmamaktadır. Bundan dolayı il genelindeki restoranlardaki personeller
müşteriye nazikçe hizmet vermemektedir.’
Sadece katılımcılardan iki tanesi il genelindeki restoranların hizmet kalitesi, ve fiyat
politikasından memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bu durumu K15 şu şekilde ifade
etmiştir:
‘İlimiz genelindeki restoranlar ve lokantalarımız imkanları ölçüsünde iyi hizmet verdiğini
düşünüyorum. İlimiz çok turistik bir kent olmadığı için daha çok yerel halka hizmet veren
restoranlar, sınırlı kazançlara sahiptirler ama müşterilerin beklentilerini karşıladıklarını
düşünüyorum.’
Yöresel Yemeklerin Tanıtımında Etkili Olacak Çalışmalara Yönelik Bulgular
Manisa’nın yöresel yemeklerinin tanınırlığının artması için yapılacak çalışmaların neler
olması gerektiğine yönelik sorularda katılımcıların hepsi Manisa iline özgü yöresel
yemeklerin yeteri kadar tanıtımının yapılmadığını ve bu yüzden de yerli ve yabancı
turistler tarafından bilinirliğinin az olduğunu belirtmişlerdir. Bunun sonucunda da ulusal
ve uluslararası çapta büyük tanıtım faaliyetlerinin yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Katılımcı K7 yapılması gereken etkinlik ve çalışmalar konusunda şunları belirtmiştir:
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‘Yöresel yemek yarışmaları düzenlenmeli ve bu yarışmalar her sene geleneksel hale getirilmelidir.
Bu yarışmalarda dereceye giren adaylara ödüller verilerek, katılımcılar yarışmaya teşvik edilmelidir.
Ayrıca yöresel ürünlerin kaliteli sunumlarının yapılabileceği restoranlar açılmalı ve buralarda
uygun fiyatlı yöresel yemeklerimizin servisi yapılarak Manisa İli’ne özgü yiyecekler tanıtılmalıdır.’
Katılımcılardan K2 de ildeki restoranların menülerinde daha fazla yöresel yemeklerin yer
alması gerektiğini belirtmiştir. Bu durumu şu sözlerle dile getirmektedir:
‘Manisa’daki restoranların menülerinde yöresel yemekler çok nadir bulunmaktadır. Bu yemeklerin
tanıtılması için il genelinde restoran ve lokantalar menülerini yöresel yemekler ile çeşitlendirmelidir.
Ayrıca restoranlar yaptıkları yemeklerin veya tatlıların içeriğinde yerel ürünleri kullanmalıdırlar.
Örneğin; İşletmelerinde tatlı yaparken içine Manisa’nın önemli simgelerinden olan mesir macunu
da eklenmelidir.’
Katılımcılardan K11, ‘Manisa’mızın yöresel yemeklerinin çekim unsuru olması ve yurt içinden
veya yurt dışında ki kişilerin yöresel yemekleri deneyimlemek için ilimize gelmelerini sağlamak için
yemek yarışmalarının yanı sıra yerel yemek hizmeti veren lokantalarda o yemeklerin yapılışının
kayıt altına alarak , daha sonraları belgesel filmi haline dönüştürülmesi gerektiğini’ ifade etmiştir.
K7, coğrafi işaretleme ile daha çok yerel ürünün veya yemeğin patenti alınması gerektiğini
dile getirmiş coğrafi işaretleme ile patenti alınan ürünlerin tanınırlığı daha fazla olduğu
için, gelen müşterilerin patenti alınan ürünleri daha iyi bildiğini ifade etmiştir. Bu durumu
şu şekilde belirtmiştir:
‘İşletmemizde coğrafi işarete sahip Salihli Odun Köfteyi misafirlerimiz daha çok tercih ederler ve bu
yöresel yemeğimizin tanınırlığı daha fazladır. Yine coğrafi işarete sahip Kırkağaç kavununu da
işletmemizde sunumu bulunmasa da, misafirlerimiz merak etmekte ve bu ürünü deneyimlemek
istediklerini ifade etmişlerdir. Bunun için Manisa Kebabı başta olmak üzere diğer yöresel
yemeklerimizin de patenti alınması için çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca patente sahip ürünlere
müşteriler daha güvenle yaklaşmaktadır. Manisa ilimize ait patentli ürün sayısını artırmayı
başarırsak ilimizin daha çok turist tarafından çekim unsuru olacağını düşünüyorum.’
Bilimsel araştırmalar ve envanter çalışmalarıyla yöresel lezzetlerin ortaya çıkarılması ve
bunların yemek kitabı haline getirilerek, ücretsiz halka dağıtılması gerektiğini K15 ve K10
dile getirmiştir. Bu sayede yerel yemeklerin halk arasında daha çok bilinirliğinin artacağını
belirtmişlerdir. K8, Manisa’da yöresel yemeklerin yapımının öğretileceği yemek
kurslarının açılması ve halk eğitim merkezlerinde isteyen kişilere ücretsiz yemek
kurslarına katılımlarının sağlanmasının yerel yemeklerin tanınırlığının artmasına katkı
sağlayacağını belirtmiştir.
Bu durumu da şöyle ifade etmiştir: ‘ Manisa’da yöresel yemeklerin yerli halk tarafından bile
tanınırlığı çok azdır. Önce yerel halka bu yemekleri tanıtmamız gerekmektedir. Bunun için halk
eğitim merkezlerinde ücretsiz yöresel yemek kursları verilmelidir. Bu kursları bitiren kişiler
evlerinde veya restoranlarda bu yemekleri yaparak tanınmasına katkı sağlarlar.’
Manisa’da özel sektör ve kamu desteği ile mutfak müzesinin açılması gerektiğini K3 dile
getirmiş ve özelikle de Mesir Festivali haftasında şehire daha çok yerli ve yabancı turist
geldiğinden başta mesir macunu olmak üzere diğer yöresel yemeklerin yapılışlarının
gelenlere öğretilmesini sağlamak için müzede sunumlar yapılmasını ifade etmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma, Manisa ilinde gastronomik unsurların ve yöresel yemeklerin Manisa
Turizminin gelişimine nasıl katkı sağlayabileceğinin belirlenmesine yönelik nitel bir
çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılarımızdan sadece üçü İl’e ait yöresel
lezzetlerin çekim unsuru olduğunu düşünürken, 14 tanesi de bu yöresel lezzetlerin
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kendine has özgü bir tadı ve bilinirliği olmadığı için tek başına çekim unsuru olmayacağını
düşünmektedir. Yerel yemekler yörenin kültürel ve tarihi mirasını yansıtmaktadır ve
yemekler bir destinasyonun kimliğinin önemli bir parçası haline gelebilmektedir (Kivela
ve Crotts, 2006). Manisa gibi kitle turizminden pay almayan ve çok fazla turist çeken
zenginliklere ve altyapıya sahip olmayan destinasyonlar turistleri çekme ve yerel
ekonomiye katkı sağlamak için yöresel yiyecekleri ön plana çıkarabilir. Yerel mutfak soyut
kültürel mirasın dışa vurumu olmakta ve bunun tüketilmesiyle turistler somut olarak
kültürü denemiş olmaktadır. Manisa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler etkisinde
hazırlanan yemeklerde; içeriklerin kullanımındaki farklılıklar, farklı hazırlama yöntemleri,
pişirme yöntemleri, yiyeceklerin depolanması özgün ve geleneksel mutfak kültürünün
unsurları olmaktadır.
Görüşmelerden katılımcıların ikisi dışında, 15’i il genelindeki restoranların hizmet kalitesi
ve müşteri isteklerine cevap vermeleri bakımından yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir.
Bu sorunu da sınırlı sayıda ve kalifiye olmayan personel çalıştırmalarına
dayandırmışlardır. Ayrıca restoranların dekorlarının modasının geçmiş ve birbirlerine
benzer şekilde dizayn edildiklerini belirtmişlerdir. Yiyecek ve içecek hizmetlerinden
memnuniyet turist memnuniyeti üzerinde belirleyici olmaktadır (Kivela ve Crotts, 2006).
Hijyen, iletişim sorunları ve turistlerin yerel yiyecekler konusunda fazla bilgiye sahip
olmamaları turistler için sorun olabilmektedir. Hjalager (2003)’ e göre yiyecek ve
içeceklerin tüketimi sadece açlık ve susuzluğun giderilmesi değil yerel veya bögesel
mutfağın ve içeceklerin ve de kültürün öğrenilmesidir. Yerel insanların yemek yediği
spesiyel restoranlarda, geleneksel yöntemlerle yöreye özgü özenle hazırlanmış yemeklerin
turistler tarafından yenmesi o destinasyonun başarısıdır.
Manisa’nın yöresel yemeklerinin tanıtımının sağlanması için de, yöresel yemek
yarışmalarının düzenlenmesi, mutfak müzelerinin açılması, ücretsiz yöresel yemek
kurslarının açılması, yöresel yemeklerin belgeselinin çekilmesi, coğrafi işaretleme ile
yöresel ürünlerin patenti alınması, ve menülerde yöresel yemeklerin yer almasının
gerekliliği belirlenmiştir. Yöresel yemeklerin tanınırlığının arttırmak için Manisa’da kamu
ve özel sektör desteği ile bir tanıtım ajansı kurularak gastronomi turizmi tanıtma
faaliyetleri reklam çalışmaları ile tek elden yürütülmelidir. Bu tanıtım ajansı ile ulusal ve
uluslararası turizm fuarlarına katılarak yöresel yemekler ve bunlara girdi sağlayan tarım
ürünlerinin tanıtımlarının yapılması sağlanmalıdır.
Yöresel yemekler turist çekim unsuru olarak değerlendirilip pazarlama faaliyetlerinde
kullanılabilir. Manisa’nın simgesi olabilecek yerel yemekler restoran işletmecileri ve
ustaları, Üniversite, Turizm lisesi ve ilgili uzmanlığı olan diğer kurum ve kuruluşlarla bir
araya gelinerek belirlenmeli ve hazırlama standartları ve sunumları üzerinde
çalışılmalıdır. Üniversite ve turizm lisesi bu yiyeceklerin hazırlanması için sektöre işgücü
yetiştirecek bölümleri ve uygulama mutfaklarını açmalıdır. Açılan bu mutfaklarda yöresel
yemeklerin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak öğrencilere anlatılarak yöresel yemeklerin
bilinirliğinin de artırılması sağlanmalıdır.
Kula’da bulunan bağlardan elde edilen yöresel şarapların tanıtımını gerçekleştirmek amacı
ile her sene Şarap Festivali düzenlenmeli ve bu festivalde şarap tadımları
gerçekleştirilerek, ilçede şarap turizminin gelişmesine katkı sağlanmalıdır.
Araştırma Manisa merkezle sınırlandırılmış gelecekteki çalışmalar, ilçeleri de dahil
edilerek yapılmalıdır. Ayrıca çalışmada nitel araştırma yönteminden sadece görüşme
tekniği kullanılmış olup, örnek olay çalışması ya da gözlem gibi farklı tekniklerin

462

kullanılmasıyla elde edilecek daha nesnel bulgular, Manisa’da yöresel yemeklerin turizme
katkısının belirlenmesini daha açık bir şekilde ortaya koyabilecektir.
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ÖZET
Ülkelerin, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşam düzeyleri üzerinde oldukça önemli olumlu
etkilere sahip olan turizm, dünyadaki tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de teşvik
edilen ve geliştirilmesi için çabalarda bulunulan sektörlerden biridir. 2015 yılının ikinci
yarısından itibaren ülke içinde ve dışında yaşanan olumsuzluklar ile özellikle Kasım 2015
tarihindeki uçak düşürme nedeniyle Türkiye’ye en çok turist gönderen ikinci ülke
konumundaki Rusya ile yaşananlar, turizm sektöründe kriz yaşanmasına neden olmuştur.
Bu krizi en az hasarla atlatabilmek için Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından Turizm Acil
Eylem Planı ve Teşvik Paketi açıklanmıştır. Çalışmada, bu turizm eylem planında yer alan
eylem ve teşviklerin Türk turizmini krizden çıkarıp çıkaramayacağına yönelik olarak
turizm akademisyenlerinin değerlendirmeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre; turizm akademisyenleri eylem planında yer alan uygulama ve
teşviklerin, sektörün krizden çıkmasını sağlayabilecek veya krizin etkilerini azaltabilecek
unsurları içerdiği yönünde bir eğilim ortaya koymuş olmalarına rağmen, bu eylem ve
teşvikleri “kısmen” yeterli bulmuşlardır. Ayrıca turizm eylem planının kapsamının
genişletilmesi gerektiği yönünde %95 gibi çok büyük bir oranda görüş ifade etmişlerdir.
Anahtar kelimeler: Turizm, Kriz, Eylem Planı, Turizm Akademisyenleri.
GİRİŞ
Turizm, küresel dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörleri ile ülkelerin döviz
gelirlerinin önemli kaynakları arasında yer almaktadır. Dünya ekonomisinin güçlü ve
hızla gelişen sektörleri arasında yer alan ve tüm dünyada geniş kitleleri ilgilendiren turizm
sektörü, yarattığı ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik etkiler dolayısıyla ulusal ve
uluslararası düzeyde önem taşımaktadır (Yılmaz ve Yılmaz, 2005: 40). 2015 yılında dünya
genelinde uluslararası turizm gelirleri, uluslararası turist varışlarındaki %4,4’lük artışa
paralel olarak, %3,6 oranında büyümüş ve 1,232 trilyon $ olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuç,
uluslararası turizmin, art arda dört yıldır dünya mal ticaretinden daha fazla büyümesi
anlamına da gelmektedir. 2015 yılında dünya ihracatında turizmin payı %7’ye ulaşarak,
turizmin toplam ihracat değeri 1,4 trilyon $ olarak gerçekleşmiştir. Uluslararası turist
varışları da 1,184 milyar kişiye ulaşmıştır. Turizm, 126 milyondan fazla insana iş imkânı
sağlayan, bunun yanında ülke ekonomileri açısından da döviz girdisi oluşturması
dolayısıyla her zaman desteklenen sektörlerden biridir ve olmaya devam edecektir. Dünya
Turizm Örgütü’ne (WTO) göre; turizm, dünya GSYİH’nın %10’unu oluşturmaktadır.
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Yeryüzündeki her 11 istihdamdan biri, turizm sektörü tarafından sağlanmakta ve dünya
genelindeki toplam hizmet ihracatının %30’u turizm sektörü tarafından yapılmaktadır
(UNWTO, 2016).
Özellikle az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkeler üzerinde sosyo-ekonomik açıdan çok
yönlü etkilere sahip olan turizm, her türlü istikrarsızlık yaratan olaylardan
etkilenmektedir. Bu çerçevede terörizm, ihtilaller (Altay vd., 2013: 272) ve doğal afetler gibi
gelişmeler, başta turizm gelirleri olmak üzere, küresel ekonomideki istikrarsızlığın
kaynağı konumundadırlar. Ayrıca turizm, bunalımlara, terör ve şiddet olaylarına yüksek
duyarlılığı dolayısıyla, teröristlerin belli başlı hedef sektörlerinden biri haline gelmiştir.
Sektördeki bu tür olumsuz eylemler, turistik hareketlerdeki serbestlik ve rahatlık,
kalabalıklara karışarak kamufle olma ihtimali ve medyanın yoğun ilgisi dolayısıyla
(Yeşiltaş vd., 2008: 178) sansasyonel olmaktadır.
Son dönemlerde dünya gündemine oturan savaşlar, ambargolar ve terör eylemleri vb.
gelişmeler, küresel ekonominin önemli bir parçası olan turizm sektörünü de doğrudan ya
da dolaylı olarak etkilemektedir. Hemen her kıtada Türkiye’nin de aralarında bulunduğu
çok sayıda ülke, zaman zaman da olsa iç ve dış kaynaklı güvenlik tehditleri ve olayları ile
karşı karşıya kalmaktadır. Bu olaylar sonucunda turizm endüstrisi ve ulusal ekonomiler
ağır hasarlar görmektedir. Dünyada dengelerin değişmesi ve uluslararası ilişkilerdeki
farklılaşmalar sonucunda, sıcak savaşların yerini soğuk savaşlar almıştır. Soğuk savaş,
psikolojik savaş ile birlikte, düşük ya da yüksek yoğunluktaki farklı amaçlara yönelik fiili
ya da ekonomik çatışmaları (ekonomik yaptırımları) da kapsamaktadır.
Ülkeler sahip oldukları turizm potansiyellerini de göz önünde bulundurarak, dünya
turizm pazarından daha fazla pay almak, ülke vatandaşlarının ekonomik ve sosyal refah
düzeylerini arttırmak vb. gibi amaçlarla turizmi geliştirme çabası içerisindedirler. Ülkeyi
yöneten hükümetler, bu amaçlara, ulusal anlamda turizm politikaları belirleyerek,
programlar ve planlar oluşturup, uygulayarak ulaşmaya çalışırlar. Beş yıllık kalkınma
planları, hükümet programları ve eylem planları bu konuda hükümetler için önemli
araçlardır. Eylem planı, kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi gereken bir eylem (işgörev) ile ilgili olarak yapılması gerekenlerin belirlendiği, bu çalışmaların kimler
tarafından, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağını, yürütmenin sorumluluğunu ve onay
yetkisinin kimlerde olduğunu, kime bilgi verileceğini ve kimlerden destek alınacağını
belirten kararlar dizinidir (Aymankuy vd., 2015: 389, 399).
Hükümetler, gerek tüm ülke ekonomisinin gerekse belirli sektörlerin yaşadıkları ya da
yaşayacakları sıkıntı ve krizleri önlemek veya etkilerini hafifletmek için eylem planları
hazırlayıp uygulamaktadırlar. Türkiye için oldukça önem arz eden turizm sektörü, 2015
yılının ikinci yarısından itibaren çevremizdeki ülkelerde ve ülke içerisinde yaşanan
olumsuzluklar, özellikle Kasım 2015 tarihinde uçak düşürme nedeniyle ülkemize en çok
turist gönderen ikinci ülke olan Rusya ile yaşanan kriz dolayısıyla ciddi sıkıntılar
yaşamaya başlamıştır. Ülke genelindeki çok sayıdaki sektörü de doğrudan veya dolaylı
olarak etkileyen turizm sektörü için 64. Hükümetin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve
hükümet, yaşanan krizin, turizme yönelik olumsuz etkilerinin azaltılması için bir Turizm
Acil Eylem Planı ve teşvik paketi açıklamışlardır. Dokuz maddelik söz konusu eylem planı
çerçevesinde, turizm sektörüne 255 milyon TL hibe desteği ile 288 milyon TL ödeme
kolaylığı getirileceği ifade edilmiştir (Hürriyet, 2016). Turizm Acil Eylem Planı
kapsamında yer alan sektöre yönelik eylemler ve teşvikler aşağıdaki gibidir (NTV, 2016);
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1. Tüm dünyada Türkiye’ye turist getiren “A Grubu” seyahat acentelerine uçuş başına
destek verilecektir. Buna göre, 1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm ülkelerden
turist getiren “A Grubu” seyahat acentelerine uçuş başı 6 bin dolar destek verilecektir.
Destek verilecek havalimanları Alanya-Gazipaşa, Antalya, Muğla-Dalaman, MuğlaBodrum tarifeli ve tarifesiz charter uçuşları İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer
Havalimanları şeklindedir.
2. Türkiye turist getiren “A Grubu” seyahat acentelerine kredi garanti fonu teminatıyla
kredi kullanma imkanı sağlanacaktır. 2015 yılında bu destekten yararlanacak firmalar için
turist getirecekleri ülke sayısı 13 olarak belirlenmişken, 2016’da bu sayı 26’ya çıkarılmıştır.
3. Turizm sektöründe muhtemel bir daralma ya da kredilerin geri dönüşünde
yaşanabilecek sorunlar söz konusu olduğunda sektör firmalarının banka borçlarında
yeniden yapılandırmaya gidilecektir. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
belgeli yatırım, işletme ve seyahat acentelerinin kullandığı kredilerin geri ödemelerinin
ötelenmesi/yeniden yapılandırmasında kolaylık sağlanacaktır.
4. Özellikle yüksek gelir grubuna mensup turistlere hizmet veren deniz turizmi tesisleri
yani kruvaziyer limanları, yat limanları, rıhtım ve iskeleler ile çekek yerleri, yeni yatırım
ve tesis yenileme işlemlerinde bulundukları bölge teşviklerinden tıpkı konaklama tesisleri
gibi yararlanacaklardır.
5. Konaklama ile deniz turizmi tesislerinden bir önceki yıl 750 bin dolar döviz getirenler
bundan sonra ihracatçı sayılacaktır. Daha önce var olan 1 milyon dolar şartı, 750 bin dolara
indirilmiştir. Bu destek kapsamına giren şirketler Eximbank kredilerinden yararlanma, sair
bankalardaki kredi işlemlerinde kolaylık, yurt dışı fuarlara katılım desteği, resim ve
harçlardan muaf olma gibi avantajlardan doğrudan istifade edeceklerdir.
6. Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgeli işletmelere verilen mevcut enerji desteğine ek
olarak, su, atık su ve katı atık bedellerinde, bulundukları bölge itibarıyla en düşük tarife
uygulanacaktır.
7. Bakanlık belgeli konaklama tesislerinin ecrimisil bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin
ertelenmesi ve takip eden 3 yılda üç eşit taksitle ödenmesi konusunda gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
8. Kültür ve Turizm Bakanlığından tahsisli konaklama tesislerinden alınan kira bedelleri
2016 yılında ertelenecek ve üç eşit taksite ödenecektir.
9. Bakanlık tahsisli konaklama tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan pay
bedellerinin 2016 yılı ödemeleri ertelenecek ve üç eşit taksitle tahsil edilecektir.
Bu çalışmada; hükümet tarafından açıklanan Turizm Acil Eylem Planı ve teşvik
programında yer alan uygulamaların, sektörün içinde bulunduğu kriz ortamından
çıkmasına/çıkarılmasına yönelik yeterli katkıları içerip içermediği ile ilgili olarak turizm
akademisyenlerinin görüş ve değerlendirmelerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Turizmde Kriz ve Türkiye
Kriz, zor zamanların ve gelecek ile ilgili endişelerin, olumsuzlukların görüldüğü (Hornby,
1977: 206; Kesimli, 2011: 26) ya da ciddi olarak hissedildiği zamandır. Kriz, organizasyonlar
ve/veya sistemler üzerinde yıkıcı etkiye sahip, çoğunlukla acil ve yeni karar ya da
yaptırımlar gerektiren, aynı zamanda sistemi oluşturan kurumlar/birimler üzerinde de
kalıcı zararlar oluşturan durum (Guilherme, 1997: 148) olarak da tanımlanmaktadır. Bir
diğer ifadeyle kriz, hem beklenmeyen koşulların üstesinden gelebilme, hem de
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beklenmeyen koşullarla mücadelede yetersiz kalma şeklinde açıklanmaktadır (Koçel, 1993:
23; Göçen vd., 2011: 495). Söz konusu tanımlar ışığında krizlerin ortak özellikleri aşağıdaki
gibi ifade edilmektedir (Can, 2002: 333);






Krizi oluşturan durumların tahmin edilememesi,
Beklenmedik gelişmeler doğurmaları,
Önleme mekanizmalarının yetersiz kalması,
Acilen önlem alınmasını gerektirmeleri,
Gerilim yaratma etkileri.

Krizler ortaya çıkış kaynakları bakımından iç ve dış kaynaklı olarak iki başlık altında ele
alınırken (Hurst, 2000: 160), yazında hem genel hem de turizm sektöründe yaşanan kriz
ortamlarının oluşmasında en çok etkili olan unsurlar; doğal afetler, doğal çevre, terörizm
ve savaş, teknolojik etmenler, sosyo-kültürel faktörlerdeki değişiklikler, hastalıklar,
hukuki ve politik düzenlemeler ve ekonomik/finansal durum şeklinde ifade edilmektedir
(Doğanlar ve Bal, 2001; Şimşek, 2001; Öztürk ve Türkmen, 2006). Krizlere önceden hazırlık
yapılmasının önemli olduğu kadar, krizlerin aşılması ve tekrar oluşmaması için gereken
önlemlerin alınması ile kriz anının en az hasarla atlatılması da hayati önem teşkil
etmektedir (Yenişehirlioğlu vd., 2013: 58).
Hacıoğlu vd. (2004: 42) turizm sektöründe krizi; “turizmle ilgili işletmelerin olağan
faaliyetlerini tehdit eden, turistik bölgenin güvenli olmadığı izlenimi yaratan, turistleri
yörenin turistik çekicilikleri ve rahatlığı konusunda olumsuz etkileyen ve bölgeye yönelik
turizm talebinin ve harcamalarının azalması nedeniyle yöresel turizm işletmelerinin
faaliyetlerini yerine getiremedikleri ya da varlıklarını devam ettiremedikleri, turizm
talebinin ve bölgesel ekonomik canlanmanın azalmasına neden olan olaylar” şeklinde
tanımlamaktadırlar. Bu kapsamda, turizm krizlerinin özellikleri aşağıdaki gibi ifade
edilebilir (Özkul, 2001: 47);

Birincil ve ikincil (bazen) nedenlere sahiptirler,

Ekonomik nedenlere dayanmasalar da sonuçları ekonomik değer taşır,

Belirli birikimler sonucu ortaya çıkarlar,

Zaman içerisinde tekrarlayabilirler,

Yapının tümü üzerinde, yapısal işleyişi oluşturan sistemler yoluyla etkili olurlar,

İç ve dış kaynaklı gerçekleşebilirler,

Belirtilerin sergilendiği bir ön sürece (kriz öncesi), sonuçların etkili olduğu bir işlerlik
sürecine (kriz esnası) ve etkilerin giderek azaldığı bir son sürece (kriz sonrası)
sahiptirler,

Çözümleri ve etkileri yönünden kısa, orta ve uzun dönemli olabilirler.
Turizm sektöründe krizler, turistik ürüne olan talebi olumsuz bir biçimde etkilemektedir.
Turizm sektöründe yaşanan krizlerin şiddeti, coğrafi alan üzerine yayılma ve etkisinin
süresine göre farklılık göstermektedir (Pizzam, 1999). Ender ve önemsiz olarak
görülebilecek olaylar ya da gelişmeler, turistik talep üzerinde geçici ve kısa süreli
düşüşlere neden olabilirken, savaş, terör ya da salgın ve bulaşıcı hastalık gibi
olumsuzluklar, talebi bir anda sıfırlayabilmekte ve etkileri çok uzun süreli olarak ortaya
çıkabilmektedir. Bu arada krizi doğuran nedenlere çözümler bulunması ve bir daha krize
neden olmayacak şeklide ortadan kaldırılmaları önem arz etmektedir. Turizm sektöründe
krizler, birincil nedenlere, yani sektörün kendi dinamiklerinden kaynaklanan nedenlere
dayalı olarak ortaya çıktığı gibi, ikincil nedenlere, yani sektör dışında gerçekleşen
gelişmelere bağlı olarak da oluşabilmektedir. Ayrıca, turizm sektörünün yapısal
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özelliklerindeki farklılıktan dolayı, sektörde yaşanan krizlerin tekrarlanma olasılığı da
yüksektir (Göçen vd., 2011).
1980 sonrasında hızlı bir gelişim ve değişim içerisine giren Türk turizmi, günümüze kadar
geçen 36 yıllık kısa sayılabilecek zaman dilimi içerisinde çok sayıda ciddi krizle karşı
karşıya kalmıştır. Bu krizleri şu şekilde sıralayabiliriz:

26 Nisan 1986’da yaşanan ve 30 Nisan’da tüm dünya tarafından öğrenilen Çernobil
nükleer santralindeki kaza ile yaşanan çevre felaketi,

1991 yılında yaşanan Körfez savaşı,

1993 yılında etkisini artırarak başlayan terör olayları,

5 Nisan 1994 tarihinde alınan kararlar ve yaşanan kriz,

1997’de Asya’da, 1998’de de Rusya’da yaşanan ekonomik krizler,

1998 yılında Türkiye için en önemli ve büyük turizm pazarı olan Almanya’daki
ekonomik kriz ile rakibimiz olan Yunanistan ve İspanya’nın yaptıkları
devalüasyonlar,

1999 yılında PKK terör örgütü liderinin yakalanması sonrasında yurt dışından
Türkiye’ye gelecek turistlere yönelik artan tehditler, aynı yıl Kosova’da çıkan savaş
nedeniyle Balkanlardan Türkiye’ye karayolu ile gelen turistlerin azalması ve yaşanan
deprem felaketleri,

2001 yılında yaşanan ekonomik kriz, 2003 yılındaki Irak savaşı (Serin, 2008: 16),

En önemli 2 pazarımızdan biri olan Rusya’ya, Rusya’nın Kırım ve Ukrayna’yı işgali
ve ilhakı sonrasında 2014 yılında AB ve ABD tarafından uygulanan ekonomik
yaptırımlar ve bununla birlikte Rusya ekonomisinin en önemli ihracat kalemi olan
petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşme sonucunda Rus vatandaşlarının satınalma
güçlerindeki azalma,

2015’de Suriye’deki iç savaşın Türkiye’de ve tüm dünya genelinde global etkilerinin
görülmesi.
Turizm sektöründe bugün olumsuz etkileri görülen kriz, 2015 yılı Kasım ayında bir Rus
savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye sınırında Türk savaş
uçakları tarafından düşürülmesi ile zirve yapmış, Rusya da Türkiye’ye bir dizi yaptırım
kararı almış ve gelişmeler Türkiye’ye gelen Rus turist sayısını da olumsuz yönde
etkilemiştir. Rusya ile yaşanan sorunun dışında İstanbul’da 12 Ocak 2016 tarihinde 11
Alman turistin ölümüne neden olan canlı bomba saldırısının ardından, Türkiye’ye
özellikle Almanya’dan yapılan rezervasyonlarda da ciddi azalmalar söz konusu olmuştur.
Turizm gelirleri 2015 yılında iç güvenlik endişeleri ve Rusya-Ukrayna gerginliği başta
olmak üzere bölgedeki jeopolitik endişelerle bir önceki yıla göre yüzde 8,3 azalışla, 31,46
milyar $ olarak gerçekleşmiştir. TÜRSAB tarafından hazırlanan turizm raporuna göre,
2015-2016 yıllarında gerçekleşen ve turizm sektörüne zarar veren olayları Tablo 1’deki gibi
özetlemek mümkündür.
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Rusya

Seçimler

Terör
ve
Suriye

Tablo 1. Türk Turizm Sektörüne Zarar Veren Olaylar
Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve düşen petrol ve doğal gaz fiyatları
sonrasında ortaya çıkan ekonomik krizin ilk sinyalleri 2015 yılının ilk çeyreğinde geldi.
Bu sinyaller üzerine Rusya ve İran dahil olmak üzere toplam 13 ülkeye (İran, Rusya,
Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Moldova, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan,
Gürcistan, Özbekistan, Ukrayna ve Kırgızistan) Nisan ve Mayıs aylarında uçak başına
6 bin dolar yakıt desteği verilmesi kararı çıktı. Havayolu şirketleri ve oteller bu
pazarlar için özel kampanyalar başlattı. Rusya’daki ekonomik krize ek olarak 24 Kasım
2015’de yaşanan uçak krizi sonrasında da kriz farklı bir boyuta taşındı. Charter
seferleri iptal edildi, Ruslara ‘Türkiye’ye gidilmemesi’ çağrısında bulunuldu.
Önce 7 Haziran 2015’te genel seçimler yapıldı. Ardından hükümet kurulamayınca
Türkiye yeniden seçim atmosferine girdi. 1 Kasım 2015’te tekrar genel seçimler yapıldı.
Seçim ortamı, özellikle yerli turistin tatil alışkanlıklarını olumsuz etkiledi.
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi öncesinde 2 canlı
bombanın patlattığı bombalar sonucunda 100’ün üzerinde vatandaş hayatını kaybetti.
Türkiye’nin dünya basınında bomba ve patlama haberleriyle gündeme gelmesi
tedirginlik yaratmışken, 12 Ocak 2015’te İstanbul’un en çok turist çeken noktası ve
turizmin kalbi olan Sultanahmet Meydanı canlı bomba saldırısı ile sarsıldı. Tamamı
turist 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı. Ankara ve İstanbul gibi büyük
şehirlerde güvenlik güçlerine ve sivil vatandaşlara yönelik terör saldırıları gerçekleşti.
28 Haziran 2016 tarihinde İstanbul’da Atatürk Havalimanına yönelik terör saldırısı
meydana geldi. Sadece Türkiye’deki değil, Fransa’daki ve Belçika’daki terör olayları
da Türkiye ve Dünya turizmine darbe vurdu. Başta A.B.D. olmak üzere çok sayıdaki
ülkenin kendi vatandaşlarına yönelik olarak yayınladıkları Türkiye’ye yönelik seyahat
uyarıları ile Suriye’de devam eden iç savaş ve küresel anlamda terör ihracı olarak
gerçekleştirilen terör saldırıları meydana geldi.

Kaynak: TÜRSAB (2016). Turizm İçin Çıkış Yolları,
[URL: https://www.tursab.org.tr/dosya/14066/tursab-rapor_14066_5822334.pdf] (Erişim 10 Mayıs
2016).

Tablo 2’de görüldüğü gibi söz konusu sıkıntılar, Türkiye’nin turizm verilerinde de kendini
göstermiştir. Türkiye’ye gelen turist sayısı 2015 yılında 2014 yılına göre %12,48 gerileyerek
36 milyon 244 bin 632 olarak gerçekleşti. Türkiye’ye en çok turist gönderen ilk 10 ülke
arasında en büyük düşüş sayısal olarak Rusya’da yaşandı. Rusya’dan gelen turist sayısı
%18,5 düşerek 3 milyon 649 bin seviyesine geriledi. En çok turist gönderen ilk 10 ülkeden
4’ünde düşüş yaşandı. Azalan yabancı turist sayısı turizm gelirlerine de yansıdı.
Türkiye’de cari açığın kapatılmasında en önemli araçlardan biri olan turizm gelirleri
2015’te %8,3 gerileyerek 31,4 milyar dolar seviyesine indi. Bu rakamla turizm geliri 2013
yılının bile gerisine düştü. Çeyrekler bazında bakıldığında 2015 yılındaki en büyük
düşüşün %14,3 ile 4’üncü çeyrekte yaşandığı göze çarpmaktadır (TÜRSAB, 2016). Tablo
2’de Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayıları ve elde edilen turizm gelirleri yıllar itibariyle
incelenmektedir.

Yıllar
2004
2005
2006
2007

Tablo 2. Türkiye Turist Varışları ve Turizm Gelirleri
Ziyaretçi
Turizm Gelirleri
Ziyaretçi
Sayısı
(Milyar
ABD Yıllar Sayısı
(Milyon Kişi)
Doları)
(Milyon Kişi)
20 262 640
17 076 606
2010
33 027 943
24 124 501
20 322 112
2011
36 151 328
23 148 669
18 593 950
2012
36 453 921
27 214 988
20 942 501
2013
39 226 226
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Turizm Gelirleri
(Milyar
ABD
Doları)
24 930 997
28 115 692
29 007 003
32 308 991

2008
30 979 979
25 415 067
2014
41 415 070
34 305 904
2009
32 006 149
25 064 481
2015
36 244 632
31 464 777
Kaynak: (Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden derlenerek hazırlanmıştır).

Tablo 2’ye göre; 2004-2014 yılları arasında Türkiye’nin elde etmiş olduğu turizm
gelirlerinde, yabancı ziyaretçi sayısıyla paralel olarak artış sağlandığı görülmektedir. 2015
yılı değerlendirildiğinde ise; hem ziyaretçi sayısında hem de turizm gelirlerinde düşüş söz
konusu olmuştur.
2015 yılında yerli ve yabancının kredi kartlarıyla yaptığı toplam konaklama harcaması 7,8
milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam 2014 yılında 8,3 milyar TL seviyesindeydi.
Banka kartlarıyla yapılan konaklama harcamaları ise çok ufak bir artışla 1 milyar TL
seviyesini korudu. Öte yandan işlem adetlerindeki düşüş daha fazla oldu. 2014 yılında
banka ve kredi kartlarıyla yapılan konaklama işlem adedi 22 milyon adet seviyesindeyken,
2015 yılında bu rakam 19 milyon adetlere geriledi. Bir başka deyişle, 2015 yılında daha az
kişi daha büyük tutarda konaklama harcaması yaptı. Bu da turizmdeki yavaşlamayı
gösteren bir diğer veri olarak kayıtlara geçti (TÜRSAB, 2016). Öte yandan; 2015 yılında
ekonomik sıkıntı yaşayan Rusya pazarındaki kayba karşı Türkiye’nin kurtarıcı pazarı
Almanya oldu. Bütün büyük pazarlarda kayıplar yaşanırken 2015’te Almanya’dan gelen
turist sayısı %6,3 oranında artarak 5,6 milyona ulaşmıştır. Ancak en son Sultanahmet’te
yaşanan terör saldırısında en çok hayatını kaybedenlerin Alman vatandaşı olması, bu
ülkeden gelen turistleri de olumsuz olarak etkilemiştir. Bu nedenle Almanya turizm
pazarına yönelik özel tanıtım ve güvenlikle ilgili çalışmalar yapılması gereği ortaya
çıkmaktadır. Tablo 3’te son beş yılda Türkiye’ye, Rusya ve Almanya’dan gelen turist
sayıları yer almaktadır.
Tablo 3. Rus ve Alman Turist Sayıları
Yıl
Rus Turist Sayısı
Alman Turist Sayısı
2011
3.468.214
4.826.315
2012
3.599.925
5.028.745
2013
4.269.306
5.041.323
2014
4.479.049
5.250.036
2015
3.649.003
5.580.792
Kaynak: TÜRSAB (2016). Turizm İçin Çıkış Yolları,
[URL: https://www.tursab.org.tr/dosya/14066/tursab-rapor_14066_5822334.pdf] (Erişim 10 Mayıs
2016).

2013 yılında İsrail’den 164 bin turist Türkiye’ye gelirken bu rakam 2014’de 180 bini aşmış
durumdadır. 2015’te ise birçok pazarda kayıp varken önemli bir artışla rakam 225 bine
dayanmıştır. Öte yandan; İran pazarı 2015 yılında yüzde 6,9 büyüyerek 1,7 milyon kişiye
ulaştı. Potansiyel oldukça yüksek bu pazardaki iyileşme umut verici nitelik taşımaktadır.
2010’larda 1,8 milyona kadar çıkan İranlı turist sayısını hızla bu rakama yükseltmek
herhangi bir olağanüstü durum yaşanmazsa çok zor görünmemektedir. Uçak desteği başta
olmak üzere atılan adımların bu pazarda geri dönüş sağlaması beklenmektedir. Tablo 4’te
son beş yılda İsrail ve İran’dan Türkiye’ye gelen turist sayıları yer almaktadır.
Yıl
2011
2012
2013
2014
2015

Tablo 4. İsrail ve İran Turist Sayıları
İsrail Turist Sayısı
İran Turist Sayısı
79.140
1.879.304
83.740
1.186.343
164.917
1.196.801
188.608
1.590.664
224.568
1.700.385
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Kaynak: TÜRSAB (2016). Turizm İçin Çıkış Yolları,
[URL: https://www.tursab.org.tr/dosya/14066/tursab-rapor_14066_5822334.pdf] (Erişim 10 Mayıs
2016).

Türk Turizminde Krizin Göstergeleri
Türkiye’nin turizm geliri 2016 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%35,6 azalarak, 4,98 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrekte kişi başı ortalama
harcama 665$ olarak gerçekleşirken, bir önceki yıl bu rakam 719$’dır. Türkiye’yi ziyaret
eden ziyaretçi sayısı da ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %30,3 azalarak
7.495.035 kişi olarak gerçekleşmiştir (Bloomberght, 2016). Turizm databank tarafından
hazırlanan ve 2018 yılı ve ötesinde turizm sektörünün durumu, karşılaşacağı sorunlar, yeni
rekabet dengeleri, müşteri ve talep profili değişimleri ile atılması gereken adımları
değerlendiren araştırma bulgularına göre; ülkemizi ve coğrafyamızı ilgilendiren tehditler
aşağıdaki gibidir (Turizmde Bu Sabah, 2016a);

Türkiye 2016-2017 döneminde 5 milyondan fazla turist kaybedecektir. Aynı dönemde
Mısır da turist sayısı bakımından kayba uğrarken, İspanya, Yunanistan, Fransa, İtalya
ve Hırvatistan gibi rakip ülkelerin önemli kazanımları olacaktır.

2016 yılında Akdeniz çanağında 11 milyondan fazla turist, destinasyon tercihini
değiştirecek veya değiştirmek zorunda kalacaktır.

Rusya-Türkiye ve Rusya-Mısır operasyonlarının başlamaması durumunda özellikle
Akdeniz bölgesinde büyük hacimli talep kaymaları yaşanacaktır.

Terör eylemlerinin var olan eğilimini devam ettirmesi durumunda, Avrupa içinden
Akdeniz’e yönelecek seyahat talebinde önemli gerilemeler yaşanacak, bir kısım tatil
talebi iç pazarlara yönelecektir.

2016 ve sonrasında destinasyon tercihlerinin oluşmasında genel ülke algılarının
yanında Avrupa ekonomisindeki büyüme eğilimi de etkili olacaktır. Özellikle Türkiye
için önemli pazarlar olan Almanya ve İngiltere’deki olumlu büyüme, düşük işsizlik ve
harcanabilir gelir artışı, turistleri daha ekonomik ve güvenli destinasyonlara
yöneltecektir.

15 yıldır bölgede istikrarlı ve dengeleyici bir ülke olan Türkiye, son 1-1,5 yıl içerisinde
yaşanan olaylar ile turizmde de zorlu bir mücadele sürecine girmiştir.

Kriz döneminde gerileyen ortalama seyahat fiyatları, mevcut sorunlar kısa süre
içerisinde çözülemezse yakın gelecekte sektörün önemli ve ana gündem
maddelerinden biri olacaktır.
Turizm databank tarafından yapılan “krizin istihdama etkisi” analizine göre; konaklama
sektöründe kayıtlı ve kayıtsız çalışan sayısı yüksek sezonda 450 bin kişiye yaklaşmaktadır.
2015 yılının ortalarında başlayan, 2016’da da devam eden ve ciddi talep düşüşü yaratan
sektördeki krizin, konaklama sektöründeki istihdamı ciddi oranda azaltacağı
öngörülmektedir. Bulgulara göre konaklama sektöründeki istihdam, kriz yıllarında %3035 arasında gerilemektedir. 2016 yılında da kriz, geçmişteki krizler gibi derin yaşanırsa,
yüksek sezonda istihdamda 150 bin civarında kayıp yaşanacağı, bunun da mevcut çalışan
sayısının %33’üne denk geldiği ifade edilmektedir. Öte yandan; kriz derinleşir ve turist
kaybı beklentileri aşarsa, konaklama sektöründeki istihdam kaybının yüksek sezonda 200
bini bulabileceği, bunun da mevcut çalışan sayısının %45’ine denk geldiği belirtilmektedir
(Turizmde Bu Sabah, 2016b).
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu araştırmada, hükümet tarafından açıklanan Turizm Acil Eylem Planı ve teşvik
programında yer alan uygulamaların, sektörün içinde bulunduğu kriz ortamından
çıkmasına/çıkarılmasına yönelik yeterli katkıları içerip içermediği ile ilgili olarak turizm
akademisyenlerinin görüş ve değerlendirmeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla,
araştırma nicel yaklaşımla kurgulanarak, turizm akademisyenlerine anket uygulanmıştır.
Araştırma, 25 Şubat - 15 Nisan 2016 tarihleri arasındaki 50 günlük sürede
gerçekleştirilmiştir. Bu süre içerisinde 220 adet anket çeşitli yollarla (yüzyüze ve çevrimiçi
anket uygulaması sonucu) katılımcılara (turizm akademisyenleri) ulaştırılmış ve 185’inden
geri dönüş alınmıştır. Dolayısıyla araştırmada 185 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Yapılan araştırmada kullanılan anket formu, 2016 Turizm Eylem Planı’nda yer alan
ifadeleri kapsayacak şekilde araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Beşli Likert tipi
ölçeğinin (5=Kesinlikle Katılıyorum, 1=Kesinlikle Katılmıyorum) kullanıldığı anket, üç
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara ilişkin kişisel bilgiler (cinsiyet, yaş,
eğitim, unvan) elde edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde katılımcıların, 2016 Turizm
Eylem Planı kapsamındaki dokuz ifadeye katılım düzeylerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Üçüncü bölümde ise katılımcıların, 2016 Turizm Eylem Planı’ndaki
eylemlerin muhtemel etkileri ile bu eylem planının sektördeki yansımaları sonucunda
ortaya çıkmış bazı eksiklik/önerilere ilişkin düşüncelerinin tespit edilmesine yönelik
ifadeler yer almaktadır. Son olarak katılımcıların, 2016 Turizm Eylem Planı’nın Türk
turizminin içinde bulunduğu krizden çıkması için uygun ve yeterli eylemleri içerip
içermediği ve 2016 Turizm Eylem Planı’nın kapsamının genişletilip genişletilmemesi
noktasındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen veriler, SPSS 21.0 (Statistical Package for Social
Sciences) paket programı ile analiz edilmiştir. Bu doğrultuda; öncelikle katılımcıların
demografik özelliklerinin yapısı frekans dağılımlarıyla incelenmiş, daha sonra
katılımcıların
2016
Turizm
Eylem
Planı’nda
yer
alan
eylemlerin
(destekler/teşvikler/uygulamalar) Türk turizminin içinde bulunduğu kriz ortamındaki
sorunlarının ortadan kaldırılmasına ve/veya etkilerinin azaltılmasına uygun olup
olmadıkları yönündeki düşüncelerinin belirlenmesine yönelik oluşturulan ifadeler ile 2016
Turizm Eylem Planı’ndaki eylemlerin muhtemel etkileri ile bu eylem planının sektördeki
yansımaları sonucunda ortaya çıkmış bazı eksiklik/önerilere ilişkin düşüncelerinin
aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanmıştır.
Araştırma katılımcılarının, 2016 Turizm Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin
(destekler/teşvikler/uygulamalar) Türk turizminin içinde bulunduğu kriz ortamındaki
sorunlarının ortadan kaldırılmasına ve/veya etkilerinin azaltılmasına uygun olup
olmadıkları yönündeki düşüncelerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan ölçeğin
güvenilirlik katsayısı (Cronbach Alfa) 0,884 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuç (0,884)
dikkate alındığında, ölçeğin oldukça güvenilir olduğu görülmektedir. Ölçeğin güvenilirlik
incelemeleri sonucunda ölçekten herhangi bir ifadenin çıkarılmasına ihtiyaç
duyulmamıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 5’te araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin bulgular
incelendiğinde; katılımcıların %67’sinin erkek, %39,5’inin 37-32 yaş aralığında, %56,8’inin
doktora mezunu ve %23,8’inin araştırma görevlisi olduğu görülmüştür.
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Sıklık (N)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Unvan
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
Öğr. Gör.
Arş. Gör. Dr.
Arş. Gör.
Toplam

61
124
185
14
23
45
14
42
3
44
185

Tablo 5. Demografik Bulgular
Yüzde (%)
Yaş
33,0
21-26
67,0
27-32
100,0
33-38
39-44
7,6
45 ve üzeri
12,4
Toplam
Eğitim
24,3
7,6
Lisans
22,7
Yüksek Lisans
1,6
Doktora
23,8
Toplam
100,0

Sıklık (N)

Yüzde (%)

7
73
45
25
35
185

3,8
39,5
24,3
13,5
18,9
100,0

7
73
105
185

3,8
39,5
56,8
100,0

Aşağıda Tablo 6’da, katılımcıların, 2016 Turizm Eylem Planı’nda yer alan 9 maddelik
eylemlerin (desteklerin/teşviklerin/uygulamaların), Türk turizminin içinde bulunduğu
kriz ortamındaki sorunlarının ortadan kaldırılmasına ve/veya etkilerinin azaltılmasına
uygun olup olmadıkları yönündeki düşünceleri yer almaktadır.
Araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya katılan turizm akademisyenlerinin, 2016 Turizm
Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin (desteklerin/teşviklerin/uygulamaların), Türk
turizminin içinde bulunduğu kriz ortamındaki sorunlarının ortadan kaldırılmasına
ve/veya etkilerinin azaltılmasına uygun olup olmadıkları yönündeki ifadelere verdikleri
cevaplar incelendiğinde; “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” yönündeki cevapların
sayı ve oranlarının oldukça yüksek düzeylerde gerçekleştiği tespit edilmiştir.
Katılımcıların ifadelere verdikleri cevapların ortalamaları dikkate alındığında; en yüksek
düzeyde (3,89) katılıma sahip ifade “konaklama ile deniz turizmi tesislerinden bir önceki
yıl 750 bin dolar döviz getirenlerin bundan sonra ihracatçı sayılacaktır, bu destek
kapsamına giren şirketler Eximbank kredilerinden yararlanma, diğer bankalardaki kredi
işlemlerinde kolaylık, yurt dışı fuarlara katılım desteği, resim ve harçlardan muaf olma
gibi avantajlardan doğrudan faydalanacaklardır” iken; en düşük (3,67) katılıma sahip ifade
ise, “1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm ülkelerden Türkiye’ye turist getiren “A
Grubu” seyahat acentelerine uçuş başı 6 bin dolar destek verilecektir” şeklindedir.
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2

1,1

34

18,4

23

12,4

89

48,1

37

20,0
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Standart Sapma

Kesinlikle
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

f

Aritmetik Ortalama

1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri
arasında
tüm
ülkelerden
Türkiye’ye turist getiren “A
Grubu” seyahat acentelerine
uçuş başı 6 bin dolar destek
verilecektir.

Katılmıyorum

2016 Turizm Eylem Planı

Kesinlikle
Katılmıyorum

Tablo 6. Katılımcıların, 2016 Turizm Eylem Planı’nda Yer Alan Eylemlerin Türk Turizminin
İçinde Bulunduğu Kriz Ortamındaki Sorunlarının Ortadan Kaldırılmasına ve/veya Etkilerinin
Azaltılmasına Uygun Olup Olmadıklarına Yönelik İfadelere Verdikleri Cevapların Dağılımları

3,67

1,02

Türkiye turist getiren “A
Grubu” seyahat acentelerine
kredi garanti fonu teminatıyla
kredi
kullanma
imkanı
sağlanacaktır.
Turizm sektöründe muhtemel
bir daralma ya da kredilerin
geri dönüşünde yaşanabilecek
sorunlar
söz
konusu
olduğunda sektör firmalarının
banka borçlarında yeniden
yapılandırmaya gidilecektir.
Özellikle yüksek gelir grubuna
mensup turistlere hizmet
veren deniz turizmi tesisleri
yani kruvaziyer limanları, yat
limanları, rıhtım ve iskeleler ile
çekek yerleri, yeni yatırım ve
tesis yenileme işlemlerinde
bulundukları
bölge
teşviklerinden
tıpkı
konaklama
tesisleri
gibi
yararlanacaklardır.
Konaklama ile deniz turizmi
tesislerinden bir önceki yıl 750
bin dolar döviz getirenlerin
bundan
sonra
ihracatçı
sayılacaktır.
Bu
destek
kapsamına giren şirketler
Eximbank
kredilerinden
yararlanma,
diğer
bankalardaki
kredi
işlemlerinde kolaylık, yurt dışı
fuarlara katılım desteği, resim
ve harçlardan muaf olma gibi
avantajlardan
doğrudan
faydalanacaklardır.
Çevreye duyarlı konaklama
tesisi belgeli işletmelere verilen
mevcut enerji desteğine ek
olarak, su, atık su ve katı atık
bedellerinde,
bulundukları
bölge itibarıyla en düşük tarife
uygulanacaktır. Aradaki fark
Hazine
tarafından
karşılanacaktır.
Bakanlık belgeli konaklama
tesislerinin
ecrimisil
bedellerinin
2016
yılı
ödemelerinin ertelenmesi ve
takip eden 3 yılda üç eşit
taksitle ödenmesi konusunda
gerekli
düzenlemeler
yapılacaktır.
Kültür
ve
Turizm
Bakanlığından
tahsisli
konaklama
tesislerinden
alınan kira bedelleri bu yıl

2

1,1

22

11,9

22

11,9

107

57,8

32

17,3

3,78

,906

2

1,1

17

9,2

25

13,5

110

59,5

31

16,8

3,81

,858

5

2,7

13

7,0

23

12,4

108

58,4

36

19,5

3,84

,908

4

2,2

12

6,5

30

16,2

93

50,3

46

24,9

3,89

,926

4

2,2

28

15,1

28

15,1

76

41,1

49

26,5

3,74

1,076

2

1,1

22

11,9

35

18,9

99

53,5

27

14,6

3,68

,902

3

1,6

25

13,5

24

13,0

101

54,6

32

17,3

3,72

,958
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ertelenecek ve üç eşit taksite
ödenecektir.
Bakanlık tahsisli konaklama
tesislerinin toplam ciroları
üzerinden
alınan
pay
bedellerinin
2016
yılı
ödemeleri ertelenecek ve üç
eşit taksitle tahsil edilecektir.

4

2,2

23

12,4

24

13,0

102

55,1

32

17,3

3,72

,962

Aşağıda Tablo 7’de katılımcıların, 2016 Turizm Eylem Planı’ndaki eylemlerin muhtemel
etkileri ile bu eylem planının sektördeki yansımaları sonucunda ortaya çıkmış bazı
eksiklik/önerilere ilişkin düşünceleri yer almaktadır.

f
34

%
18,4

f
66

%
35,7

f
7

%
3,8

2,94

1,061

Türkiye’nin turizm gelirlerindeki
düşüşü azaltır.
Konaklama işletmelerinin 2016
yılını kayıpsız/en az kayıpla
atlatmasına yardımcı olacaktır.
Seyahat acentalarının 2016 yılını
kayıpsız/en az kayıpla atlatmasına
yardımcı olacaktır.
Turizm sektöründe istihdam edilen
işgücü sayısında meydana gelecek
düşüşü azaltır.
Sektördeki
istihdama
yönelik
yaptırımların
(SGK
prim
desteği/erteleme) eylem planında
yer almaması önemli bir eksiklik
olarak değerlendirilmektedir.
Sektördeki vergi oranları (KDV ve
ÖTV) ile ilgili yaptırımların eylem
planında yer almaması önemli bir
eksiklik
olarak
değerlendirilmektedir.
1 Nisan - 31 Mayıs 2016 tarihleri
arasında
A
Grubu
Seyahat
Acetalarına verilen uçuş başı
6000$’lık desteğin tüm yıl boyunca
uygulanması, Türk turizminin
(sektörün) 2016 yılını kayıpsız/en az
kayıpla
atlatmasına
yardımcı
olacaktır.
İç turizmin teşvik edilmesine
yönelik
yaptırımların
eylem
planında yer almaması önemli bir

15

8,1

68

36,8

29

15,7

65

35,1

8

4,3

2,90

1,101

13

7,0

44

23,8

52

28,1

67

36,2

9

4,9

3,08

1,036

9

4,9

54

29,2

44

23,8

69

37,3

9

4,9

3,08

1,026

23

12,4

61

33,0

37

20,0

57

30,8

7

3,8

2,80

1,120

3

1,6

23

12,4

20

10,8

92

49,7

47

25,4

3,84

,993

7

3,8

22

11,9

23

12,4

96

51,9

37

20,0

3,72

1,034

12

6,5

40

21,6

47

25,4

71

38,4

15

8,1

3,20

1,072

4

2,2

9

4,9

15

8,1

73

39,5

84

45,4

4,21

,940

Kararsızım
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Kesinlikle
Katılıyorum

%
35,7

Katılıyorum

f
66

Standart Sapma

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi
sayısındaki düşüşü azaltır.

Katılmıyorum

%
6,5

Kesinlikle
Katılmıyorum

f
12

Aritmetik Ortalama

Tablo 7. Katılımcıların, 2016 Turizm Eylem Planı’ndaki Eylemlerin Muhtemel Etkileri ile Bu
Eylem Planının Sektördeki Yansımaları Sonucunda Ortaya Çıkmış Bazı Eksiklik/Önerilere
Yönelik İfadelere Verdikleri Cevapların Dağılımları
“Eylem
Planı’nda”
eksik
olduğu düşünülen ve/veya
önerilen yaptırımlar

eksiklik
olarak
değerlendirilmektedir.
Sektördeki işletmelerin 2015 yılına
ait vergi, ecrimisil vb. ödemeleri
için de erteleme ve taksitlendirme
imkanlarının
eylem
planı
kapsamında değerlendirilmemesi
bir
eksiklik
olarak
değerlendirilmektedir.
Sadece konaklama işletmeleri ve
deniz turizm tesislerine yönelik
olarak değil, tüm sektöre işletme
kredileri
desteği
sağlanması,
sektöre önemli bir destek sağlar ve
sektörün direncini artırır.

6

3,2

26

14,1

46

24,9

85

45,9

22

11,9

3,49

,984

2

1,1

12

6,5

23

12,4

104

56,2

44

23,8

3,95

,848

Turizm akademisyenlerinin, 2016 Turizm Eylem Planı’ndaki eylemlerin muhtemel etkileri
ile bu eylem planının sektördeki yansımaları sonucunda ortaya çıkmış bazı
eksiklik/önerilere ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik ifadelere verdikleri cevapların
ortalamaları dikkate alındığında; en yüksek düzeyde (4,21) katılıma sahip ifade “iç
turizmin teşvik edilmesine yönelik yaptırımların eylem planında yer almaması önemli bir
eksiklik olarak değerlendirilmektedir” iken; en düşük (2,80) katılıma sahip ifade ise,
“turizm sektöründe istihdam edilen işgücü sayısında meydana gelecek düşüşü azaltır”
şeklindedir.
“Genel olarak 2016 Turizm Eylem Planı Türk turizminin içinde bulunduğu krizden
çıkması için uygun ve yeterli eylemleri içermektedir” ifadesine verilen katılımcı yanıtları
Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8. Katılımcıların, 2016 Turizm Eylem Planı’nın Türk Turizminin İçinde Bulunduğu
Krizden Çıkması İçin Uygun ve Yeterli Eylemleri İçerip/İçermediğine Yönelik Değerlendirmeleri
Sıklık (N)
Yüzde (%)
Evet
16
8,6
Hayır
51
27,6
Kısmen
118
63,8
Toplam
185
100,0

Tablo 8’e göre; katılımcıların büyük çoğunluğu (%63,8), 2016 Turizm Eylem Planı’nın Türk
turizminin içinde bulunduğu krizden çıkması için uygun/yeterli eylemleri kısmen
içerdiğini düşünmektedirler.
“2016 Turizm Eylem Planı’nın kapsamı genişletilmelidir” ifadesine verilen katılımcı
yanıtları Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9. Katılımcıların 2016 Turizm Eylem Planı’nın Kapsamının Genişletilmesi ile İlgili
Görüşleri
Sıklık (N)
Yüzde (%)
Evet
176
95,1
Hayır
9
4,9
Toplam
185
100,0

Tablo 9’a göre; katılımcıların büyük çoğunluğu (%95,1), 2016 Turizm Eylem Planı’nın
kapsamının genişletilmesi yönünde ortak görüş belirtmektedirler.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm, büyümeyi desteklemesi, dış ticaret ve cari açığın kapatılması, gerek doğrudan
gerekse dolaylı olarak istihdama yaptığı olumlu katkılar ve sektöre girdi sağlayan diğer
sektörleri harekete geçirmesi vb. nedenlerle turistik potansiyele sahip diğer ülkeler gibi,
ülkemiz için de son derece önemli bir sektördür. İşte turizm sektörünün ülke ekonomileri
için önemli olan katkıları dolayısıyla ülkemizde de sektörün kriz yaşaması
istenmemektedir. Kriz ortaya çıktığında da hükümetlerce (kamu otoritesi) krizi çözmek
ve/veya krizi ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak için ivedilikle eylem planları
başta olmak üzere gerekli adımlar atılmakta, önlemler alınmakta ve teşvikler
uygulanmaktadır.
Küresel ekonomide meydana gelen olumsuzluklar ile birlikte ülkemizde artan terör
olayları ve Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası yaşananlar, 2015 yılının ortalarından
itibaren 2016 yılını da içine alacak şekilde turizm sektörüne ciddi sıkıntılara yol açmış ve
sektör krize girmiştir. 22 Şubat 2016 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, sektörü
krizden çıkarmak ya da en azından krizden sektörün daha az hasarla çıkması için sektöre
ilişkin 9 maddelik bir eylem planı açıklamıştır. Araştırmaya katılan katılımcılar (turizm
akademisyenleri) eylem planında yer alan destek/teşvik/uygulamaların tamamına,
Türkiye’deki turizm sektörünün kriz ortamından çıkmasına ve/veya etkilerinin
azaltılmasına yönelik olarak uygun destek/teşvik/uygulamalar olduğu yönünde
“katılıyorum” düzeyinde görüş bildirmişlerdir. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde;
eylem bazında en yüksek katılım (3,89) ile “konaklama ile deniz turizmi tesislerinden bir
önceki yıl 750 bin dolar döviz getirenlerin bundan sonra ihracatçı sayılacaktır. Bu destek
kapsamına giren şirketler Eximbank kredilerinden yararlanma, diğer bankalardaki kredi
işlemlerinde kolaylık, yurt dışı fuarlara katılım desteği, resim ve harçlardan muaf olma
gibi avantajlardan doğrudan faydalanacaklardır” maddesi üzerinde ortaya çıkmıştır.
Bunun nedeni olarak; sektörün yaşadığı kriz döneminde ihracatçı sayılarak vergi iadeleri,
resim ve harç muafiyeti gibi, ayrıca ihtiyaç duyacağı işletme sermayesi vb. fonlar için
uygun faizle Eximbank kredilerinden faydalanılmasının ve krizden çıkış için yapılacak
pazarlama/tanıtım faaliyetleri için etkin ve önemli yerler olan fuarlara katılım
desteklerinden faydalanılacak olmasının, krizden çıkış için gerçekten önemli destek ve
teşvikler olması sayılabilir. Aritmetik ortalama bazında turizm akademisyenlerince eylem
planındaki eylemler arasında krizden çıkışı kolaylaştıracak ikinci önemli destek/teşvik
olarak “özellikle yüksek gelir grubuna mensup turistlere hizmet veren deniz turizmi
tesisleri yani kruvaziyer limanları, yat limanları, rıhtım ve iskeleler ile çekek yerleri, yeni
yatırım ve tesis yenileme işlemlerinde bulundukları bölge teşviklerinden tıpkı konaklama
tesisleri gibi yararlanacaklardır” maddesi olarak (3,84) tespit edilmiştir. Turizm
akademisyenlerince üçüncü önemli destek/teşvik olarak da “turizm sektöründe muhtemel
bir daralma ya da kredilerin geri dönüşünde yaşanabilecek sorunlar söz konusu
olduğunda sektör firmalarının banka borçlarında yeniden yapılandırmaya gidilecektir”
maddesi (3,81) üzerinde bir uzlaşı söz konusudur. Bu sonuç, sektörün ciddi kriz içerisinde
olduğunun veya yaşayacağının ve bu krizin bir sonucu olarak da sektördeki işletmelerin
kredilerini (borçlarını) ödeyememe riskinin var olduğunun/olacağının turizm
akademisyenlerince öngörüldüğü anlamı taşımaktadır. Eylem planında yer alan
destek/teşvik eylemleri içerisinde en düşük katılım ise “katılıyorum” düzeyinde olmakla
birlikte, 3,67 aritmetik ortalama ile “1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında tüm
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ülkelerden Türkiye’ye turist getiren “A Grubu” seyahat acentelerine uçuş başı 6 bin dolar
destek verilecektir” maddesinde gerçekleşmiştir.
Çalışmada 2016 turizm eylem planındaki eylemlerin muhtemel etkileri ile bu eylem
planının sektördeki yansımaları sonucunda ortaya çıkmış bazı eksiklik/önerilere ilişkin
turizm akademisyenlerinin düşünceleri arasında aritmetik ortalama bazında en yüksek
katılım (4,21) “katılıyorum” ile “iç turizmin teşvik edilmesine yönelik yaptırımların eylem
planında yer almaması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir” maddesinde
gerçekleşmiştir. Bu sonuç aslında turizm akademisyenlerinin incoming turizmde sektörde
yaşanacak ciddi krizi, Şubat-Mart aylarında öngördüklerini ve sektörün en azından 2016
yılını en az hasarla atlatması için iç turizmin bir can simidi olarak görünmesine dikkat
çektikleri anlamı taşımaktadır. Aritmetik ortalama bazında ikinci en yüksek katılım (3,84)
ile “sektördeki istihdama yönelik yaptırımların (SGK prim desteği/erteleme) eylem
planında yer almaması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir” maddesinde
ortaya çıkmıştır. Bu sonuç, yaşanan/yaşanacak krizin, sektördeki istihdamı ciddi oranda
olumsuz etkileyeceği anlamına gelmektedir. Sektördeki istihdam kaybının azaltılması ya
da önlenebilmesi için bu yaptırım, katılımcılar tarafından eylem planındaki bir eksiklik
olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kalifiye eleman eksikliği yaşanan turizm sektöründe kriz,
çalışanların sektörden soğumalarına ve ümitlerini kaybetmelerine neden olmaktadır
(Turizmde Bu Sabah, 2016c). Bu grupta yer alan ifadeler arasında aritmetik ortalama
bazında en düşük katılım (2,80) ile eylem planındaki destek/teşvikler “turizm sektöründe
istihdam edilen işgücü sayısında meydana gelecek düşüşü azaltır” maddesinde ortaya
çıkmıştır. Bu sonuç, eylem planında yer alan uygulamaların/teşviklerin amacı her ne kadar
sektörü krizden çıkarmak veya çıkarmaya yardımcı olmak olsa da, akademisyenlerin,
krizin derin yaşanacağı ve sektördeki istihdamı da olumsuz etkileyeceği öngörüsü
içerisinde oldukları anlamını taşımaktadır.
Turizm akademisyenleri, turizm eylem planında 9 maddede yer alan destek/teşviklere
“katılıyorum” düzeyinde bir eğilim ortaya koymuş olmalarına rağmen, söz konusu 9
eylemin Türk turizminin içinde bulunduğu krizden çıkması için “kısmen” (%63,8) uygun
ve yeterli eylemleri (destek/teşvikleri) içerdiğini ifade etmişlerdir. Bir başka ifadeyle, 9
maddede yer alan destek/teşvikler sektörün krizden çıkması için belirlenmiş doğru
uygulamalar olmasına rağmen, kapsam ve yeterlilik anlamında yeterli görülmemektedir.
Bu çerçevede; araştırmaya katılan turizm akademisyenlerinin %95,1’i turizm eylem
planının kapsamının genişletilmesi gerektiği yönünde görüş ortaya koymuşlardır.
Araştırmaya katılan turizm akademisyenlerinin verdikleri yanıtlar sonucunda ortaya
çıkan bulgular, akademisyenlerin sadece teorisyen olmadıklarını, gerek uluslararası
gerekse ülkemizdeki turizm olayı ile ilgili her türlü gelişmeleri takip ettiklerini ortaya
koymaktadır. Öyle ki, eylem planında yer alan 1 Nisan-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında
sağlanan uçak başına 6000 dolarlık desteğin süresi, 06.06.2016 tarihinde Bakanlar
Kurulu’nca 1 Nisan-31 Ağustos 2016 olarak değiştirilmiştir. Ayrıca 9 Haziran 2016 tarihli
29737 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan aynı kararla “200 ve daha fazla koltuk sayısına
sahip uçaklarla yapılan charter uçak seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, destek
tutarı 1 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında %30 artırılarak uygulanır” maddesi
ilave edilmiştir. Tek başına bu karar bile turizm akademisyenlerinin eylem planını kısmen
ve uygun bulması, ayrıca eylem planının kapsamının genişletilmesi gerektiği yönündeki
ifadelerin yerindeliğini ortaya koymaktadır.
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Günümüzde Türkiye turizminde yaşanan olumsuzluklara rağmen gerek hükümet gerekse
hükümetin aldığı tedbirler ve verdiği destekler ile gerekse Türkiye’ye en çok turist
gönderen Almanya’daki “Bild” gazetesinin 31 Temmuz 2016 tarihli baskısında Almanların
en mutlu olduğu destinasyonlar arasında Türkiye’ye geniş yer vermesi (Turizmde Bu
Sabah, 2016d) ve gerekse Rusya Başbakanı Medvedev’in Rusya’nın Türkiye ile 2019 yılına
kadar yürütülecek ticari ve ekonomik işbirliğinin devam etmesine yönelik kararnameyi
imzalaması (Milliyet, 2016) Türk turizmi için olumlu işaretler olarak görülmektedir.
Öncelikli bu ülkelerden etkin ve sistematik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde
bulunulması, sektörün krizden çıkışını kolaylaştıracaktır. Ayrıca turizm sektörüne yönelik
olarak hükümet tarafından ilave destek/teşvik uygulamaları da ivedilikle hazırlanıp
uygulanmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışma; Eskişehir’e gelen yabancı turist sayısının artırılmasında seyahat acentelerinin
rolünü ve turist sayısını arttırmak için acente yöneticilerinin görüşlerini tespit etmek
amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın çalışma alanını 2013’te Türk Dünyası Kültür
Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti seçilmiş; kültürel, tarihi ve
doğal çekicilikleri ile kent turizminde önemli bir destinasyon olan Eskişehir ili
oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenen bu araştırmada veriler yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır.7 adet A grubu Seyahat Acentesi
yöneticisi ve bir de seyahat acentelerine danışmanlık yapan bir uzman olmak üzere toplam
8 kişi ile görüşülmüştür. Görüşmeler 2016 Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmiş ve her biri
45-50 dakika sürmüştür. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada
elde edilen bulgular sonucunda, Eskişehir’de bulunan seyahat acentelerinin henüz yabancı
turist getirmedikleri, ilin turizm potansiyelini değerlendirme ve pazarlama konusunda
yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı turist sayısının arttırılmasına yönelik
çözüm önerileri sonuç bölümünde sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yabancı Turist, A Grubu Seyahat Acenteleri, Eskişehir Turizmi,
Destinasyon Pazarlaması.
GİRİŞ
Günümüzde milyonlarca insan hayatlarını devam ettirdikleri şehirlerinden belirli süreler
içerisinde başka şehirlere, ülkelere tatil ya da iş gibi çeşitli nedenlerle seyahat etmektedir.
Son zamanlarda insanlardaki turizm bilincinin gelişmesi ve seyahat deneyimlerinde
aradıkları farklılık ve yenilikler nedeni ile deniz-kum-güneş tatillerinin yerini alternatif
turizm çeşitleri almıştır (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005:101). Bunun yanında uluslararası
turistlerin de özellikle tarihi ve kültürel zenginliğe sahip, doğal çekicilikleri olan
destinasyonlara ilgi gösterdiği görülmektedir. Çalışma alanı olan Eskişehir ise 2000
yılından bu yana turizmde, özellikle kültür turizmi bağlamında bir ivme yaşamaktadır.
İlgili alan yazın incelendiğinde, bölgelerin turizm sektörü açısından sorunlarını
belirlemeye ve bu sorunlara yönelik önerilerin sunulduğu çalışmalar bulunmaktadır
(Becker, 1987;Clements ve Georgiou, 1998; Turner ve Reisinger, 2001; Duman ve Yağcı,
2004;Tunçsiper ve İlban, 2006; Yılmaz, 2007). Eskişehir özelinde turizmin gelişmesini
etkileyen sorunlar üzerine (Seçilmiş,2011) yapılmış bir çalışma ise iç turizm hareketliliğine
odaklanmıştır. Bunun yanında, Eskişehir’de turizme ilişkin olarak yerli turistlerin kültür
turizmine ilişkin algıları (Üsküdar, Çakır ve Temizkan, 2014), yerel halkın yaşam kalitesi
(Sarı ve Özdemir, 2014), Eskişehir’in çekicilikleri (Evren ve Kozak, 2012), imajın talebe
etkisi (Kaşlı ve Yılmazdoğan, 2012) konularında çalışıldığı görülmektedir. Fakat turizmin
hızla geliştiği Eskişehir, Türkiye’nin önemli turistik illeriyle karşılaştırıldığında turist
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sayısı bakımından oldukça geridedir. Eskişehir turistik ürün olarak pazarlanacak çeşitli
doğal, tarihi, kültürel kaynaklara sahip olmasına ve şehrin kolay ulaşılabilirliğine rağmen
istenilen düzeyde yerli ve yabancı turist ağırlayamamaktadır(Seçilmiş, 2011). Şehre gelen
yerli turist sayılarında 2000 yılından 2015 yılı sonuna kadar olan süreçte yaklaşık %30’luk
bir artış gözlemlenmiştir. Ancak elde edilen ikincil veriler doğrultusunda yabancı turist
sayısında aynı oranda bir artış gerçekleşmediği görülmektedir (Eskişehir Kültür ve Turizm
İl Müdürlüğü, 2016).
Bir destinasyonun pazarlanması, destinasyonun gelişmesi ve desteklenmesi hususunda
ana unsur olmaktadır (Kotler, 2003). Destinasyonların pazarlanmasında paydaş tüm
kurum ve kuruluşların eşgüdümlü hareket etmeleri ve işbirliği içinde olmaları
gerekmektedir. Bu paydaşların başında da turizm işletmeleri gelmektedir. Turizm
endüstrisinde tüketicilerin, değişik alternatifleri değerlendirmek ve kendi bütçe ve
zevklerine uygun seçeneği belirlemek için gereksinim duyduğu bilgilere ulaşmada
kullanabilecekleri kanallardan bir tanesi de, seçenekler arasında en fazla bilgiye sahip olan
seyahat acenteleridir (Ahipaşaoğlu ve Arıkan 2005). Bu bağlamda bir şehrin turizm
destinasyonu olarak pazarlanması ve yabancı turist sayılarının ve konaklama sürelerinin
arttırılması ile ilgili öncelikli paydaşlardan biri seyahat acenteleri olduğu söylenebilir.
Seyahat acenteleri, turistlere bir başka deyimle seyahat edenlere rezervasyon ve seyahat
planı gibi konularda çok önemli bilgiler sağlamakta, dolayısıyla onların seçimlerini
etkilemektedirler (Buhalis ve Deimezi, 2003; Duke ve Persia, 1993; Mihalik, Uysal ve Pan,
1995).Seyahat edenlerin kararlarının etkilenmesinde, gidilecek yerlerin algılanan
imajlarının yanı sıra, dağıtım kanalları yani seyahat acenteleri ve tur operatörleri de
kararları etkileyen önemli bilgi kaynakları olarak gösterilmektedir (Baloğlu ve
Mangaloğlu, 2001).Bu doğrultuda, bu araştırmanın amacı öncelikle; yerli turistler için
önemli ve popüler olan Eskişehir’in, uluslararası turist potansiyelinin arttırılmasında
Eskişehir’de bulunan seyahat acentelerinin görüşlerini ve katkılarını ortaya koymak,
ardından uluslararası turist sayılarının arttırılması konusunda öneriler sunmaktır.
BİR DESTİNASYON OLARAK ESKİŞEHİR
Destinasyonlar, Coltman’ın (1989) tanımına göre turistlerin tercih etmeleri için farklı
çekicilikleri ve özellikleri olan yerlerdir. Buhalis’e (2000) göre destinasyon, yerel olarak
sunulan mal, hizmet ve tatil deneyimlerinin birleşimi olarak ifade etmekte ve destinasyon
kavramını turistlerin seyahat güzergahlarına, kültürel geçmişlerine, eğitim seviyelerine ve
geçmiş tecrübelerine göre öznel olarak yorumlanabilen, algısal bir kavram olduğunu
belirtmektedir.
Bir destinasyon olarak Eskişehir, Porsuk Nehri kıyılarında Frigyalılar tarafından kurulmuş
ve Türkiye'nin en önemli yol kavşaklarından birisidir (Seçilmiş, 2011). Bu açıdan
bakıldığında; doğal ve tarihi zenginlikleri, sosyo-kültürel yapısı, gelişen şehircilik anlayışı,
uluslararası normlarda eğitim veren iki büyük üniversitesi, coğrafi konumu, sanatsal
faaliyetleri ve rekreasyon alanları gibi çekicilikleri ile cazip bir turizm destinasyonu olan
Eskişehir, iç turizmde yükselen bir değer haline gelmesine karşın, uluslararası pazardan
istenilen payı henüz alamamaktadır. Eskişehir’in var olan potansiyelini kullanabilmesi ve
gerçek anlamda bir turizm destinasyonu olarak istenilen düzeye gelebilmesi destinasyon
yöneticilerinin çekicilikleri ve turistik ürünleri ziyaretçilerin tercihlerini yönlendirebilecek
şekilde öne çıkarması ile mümkün olacaktır (Kozak ve Evren, 2012).
Turizm hareketliliğinin her geçen gün arttığı Eskişehir’de konaklama işletmeleri ve yatak
kapasitelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

485

Tablo 1: Eskişehir’de Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmeleri
Kültür ve Turizm
Bakanlığı Belgeli İşletme
Sayısı

Sınıfı (*)

Oda Sayısı

Yatak Sayısı

3

5*

465

933

4

4*

359

679

14

3*

786

1542

4

2*

145

264

1

Apart Otel

35

70

2
Butik Otel
Kaynak: Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

97

202

Eskişehir’de turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin toplam sayısı 28 ve toplam yatak
kapasiteleri 3690’dır. Eskişehir’de belediye belgeli konaklama işletmeleri ve yatak
kapasiteleri Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Eskişehir’de Belediye Belgeli Konaklama İşletmeleri
Belediye Belgeli
İşletmelerin Sayısı

Sınıfı

Oda
Sayısı
Toplamı

Yatak
Sayısı

3

1.Sınıf

87

148

4

2.Sınıf

104

211

10
3.Sınıf
Kaynak: Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

201

322

Eskişehir'de belediye belgeli işletmelerin toplam sayısı 17 ve toplam yatak kapasitesi
681'dir.Eskişehir’e gelen turist sayıları Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Son 10 Yılda Eskişehir’e Gelen Yabancı Turist Sayıları
Yıllar

Yabancı
Sayısı

2000
2001

Turist

Yabancı
Turist
Geceleme Sayısı

Yerli Turist Sayısı

Yerli
Turist
Geceleme Sayısı

2070

7780

60024

76449

1975

7761

40856

53507

2002

2115

4676

49525

64840

2003

2208

5699

51958

87119

2004

2980

9366

65178

100330

2005

4618

20887

102482

152164

2006

3704

10333

106840

164022

2007

8413

11276

130264

211015

2008

6647

16920

136952

207398

2009

6223

16657

152212

227700

2010

7266

18729

166195

250420

2011

11466

27076

187867

276979

2012

10025

29496

184549

283110

2013

14361

42731

195614

305657

2014

15703

40847

191159

285146

486

2015

18179

39052

217539

349515

Eskişehir’deki toplam yatak kapasitesi 2016 Nisan ayı itibari ile 4371’dir.Elde edilen veriler
doğrultusunda Eskişehir’deki yatak kapasitesi yeterli olmamakla birlikte şehrin yıllık
ortalama doluluk oranlarının %40’ı geçmediği bilinmektedir(Eskişehir Turizm Master
Planı, 2011).2016 ve 2017 yıllarında açılması planlanan uluslararası zincir oteller ile birlikte
yatak kapasitesi artışındaki ivme ile doluluk oranlarının paralel olmasına çalışılmalıdır. Bu
konuda da seyahat acentelerine çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Yine yapılan
master plan çerçevesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin Eskişehir’i ziyaretlerinde seyahat
acentelerini kullanma durumu ile ilgili olarak %95 gibi büyük bir kısmının seyahat
acentelerini tercih etmedikleri ortaya çıkmıştır(Eskişehir Turizm Master Planı, 2011).
Yabancı turistler ağırlıklı olarak Belçika, Amerika, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere gibi
ülkelerden gelmektedir. Kalış süreleri ise 10 gece olarak gerçekleşmektedir, fakat buna
karşın yerli ziyaretçiler açısından bu değer sadece 1.8 gecelemedir (TUİK, 2013).Yabancı
turist sayısının arttırılması, bu göstergeler doğrultusunda bir kez daha önem
kazanmaktadır.
Eskişehir’in Değerleri ve Turistik Çekicilikleri
Doğal Kaynaklar: Eskişehir zengin bir floraya sahiptir. Bu zenginlik ve ormanlık arazilerin
çokluğu orman içi turistik rekreasyon alanlarının varlığını ve bitki çeşitliliği özel ilgi
turizmi kapsamında turistler için çekicilik unsurlarından biridir. Yine doğal kaynak olarak
Eskişehir faunası kuş türleri bakımından oldukça zengindir. Balık damı Kuş Cenneti,
Doğancı Göleti, Emineken Göleti ve Yörük Hırka Göleti kuş gözlemciliği ile ilgilenen
turistler için cazip alanlardır. Mağaralar açısından da oldukça zengin olan il, Han Yer Altı
Kenti gibi insan eliyle şekillenmiş mağaraların en iyi örneklerinden birine sahiptir. Ayrıca
Eskişehir oldukça zengin termal kaynaklara sahiptir. Hem şehrin merkezinde hem de ilçe
ve köylerinde (Kızılinler, Mihalgazi-Sakarıılıca, İnönü Kaplıcası gibi) termal su kaynakları
bulunmaktadır (Eskişehir Turizm Master Planı, 2011).
Arkeolojik Değerler: Arkeolojik açıdan, Hitit, Frig, Hellenistik, Roma ve Bizans
dönemlerine ait uygarlıkların bıraktığı eserler kültür turizmi açısından değerlidir.
Eskişehir’de halihazırda ziyaret edilebilen antik kentler; Dorlion (Şarhöyük), Frig Vadisi,
Antik Yazılıkaya Kenti ve Pessinus’tur.
Tarihi Değerler: Tarihi değerler açısından Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserleri önemli
çekim unsurlarıdır. Selçuklu döneminden günümüze ulaşan eserler; Eskişehir merkezde
Alaaddin Cami, Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Ulu Cami, Namazgah, Hoca Yunus Türbesi,
Kılıç Mescidi Minaresi, Hazinedar Mescidi, Seyitgazi ilçesinde; Selçuklu Hamamı, Himmet
Baba Türbesi, Mihallıççık ilçesinde; Yunus Emre Türbesi, Han ilçesinde; Rüstem Paşa Cami
gibi önemli Selçuklu Dönemi eserleridir.
Osmanlı dönemine ait günümüze kadar gelen eserler ise; Şeyh Edebali Türbesi, Ahi
Mahmud Suzani Türbesi, Orta Cami, Şeyh Sucaeddin-i Veli Külliyesi, Kurşunlu Külliyesi,
Üryan Baba Türbesi ve Şeyh Şahabettin Türbesi’dir. Bunlara ek olarak hem Selçuklu hem
de Osmanlı döneminin mimari özelliklerini taşıyan Seyyid Battal Gazi Külliyesi en önemli
üç büyük tekkeden biridir.
Tarihi Şahsiyetler: Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Seyyid Battal Gazi, Şeyh Sücaeddin Veli,
Dursun Fakıh, Şeyh Edebali, Hızır Bey, Sinan Paşa, Aziz Mahmud Hüdai, Şeyh Baba
Yusuf, Pir Mehmet, İlhami Dede, Genç Abdal, Mustafa Şükrü Baba, yakın tarihten Nihat
Aşar, Erol Martal, Enis Batur, Recep Bilginer, Behiç Erkin, Tuna Kiremitçi ve Mehmet
Kaplan Eskişehir’in kültürel ve tarihi zenginliğini arttıran önemli şahsiyetlerdir.
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Müzeler: Eskişehir müzeler açısından oldukça zengindir. Bakanlığa bağlı olarak Eskişehir
Arkeoloji Müzesi, Yunus Emre Müzesi ve Lületaşı Müzesi bulunmaktadır. Bakanlık
denetiminde özel müze statüsünde ise; Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi,
Anadolu Üniversitesi Eğitim Karikatürleri Müzesi, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar
Müzesi, Eskişehir Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Demiryolları Müzesi, Havacılık Müzesi,
Osmanlı Evi Müze-Restoran, Seyitgazi Bor Müzesi, Sivrihisar Zaimağa Konağı Kent
Müzesi, İnönü Karargah Binası ve Savaş Müzesi, Ballıhisar (Pessinus) antik kenti açık hava
müzesi bulunmaktadır.
Odunpazarı: Şehrin en eski yerleşim yeri olan Odunpazarı, restore edilen tarihi evleri,
sokakları, müze, restoran, sergi salonları, Atlıhan Çarşısı, Kurşunlu Külliyesi ile şehrin en
gözde çekim unsurlarından biridir (Eskişehir Rehberi 2014). Korunan bu semt aynı
zamanda kentsel sit niteliği kazanmıştır.2006 yılından itibaren turistik bir hareketlilik
kazanan bölge, özellikle son dört yıldır bir cazibe merkezi haline gelmiştir ve 2012 yılında
UNESCO Dünya Miras Listesi envanterine alınmıştır. Eskişehir’in 2013 Türk Dünyası
Kültür Başkenti ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti olması sebebiyle
kente olan ilginin artmasıyla beraber, bugün Eskişehir’in en önemli çekicilikleri arasında
yer alan Odunpazarı bölgesi paket turlar kapsamında ve günübirlikçi ziyaretçiler
tarafından yılın tüm aylarında ziyaret edilmektedir. Bunun yanında Eskişehir kent
sakinleri için de boş zamanın geçirileceği, farklı güzelliklerin ve özellikle damak tatlarının
denenebileceği bir yaşam alanına dönüşmüştür (Sarı ve Özdemir, 2014).
Festival ve Etkinlikler: Eskişehir’in Avrupa kenti olarak anılmasını sağlayan festivaller;
Uluslararası Eskişehir Festivali, Ulusal Opera Ve Bale Günleri Festivali, Amatör Caz
Müzisyenleri Festivali, Ulusal Sanat Çalıştayı, Uluslararası Eskişehir Şiir Festivali,
Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Yunus Emre Kültür ve Sanat
Haftası, Uluslararası Eskişehir Film Festivali’dir.
Gastronomi: Eskişehir; Balkanlar ve Kırım gibi farklı bölgelerden göç ederek şehre yerleşen
yerel halkı sayesinde kültürel mozaiği zengin bir kenttir. Bu zenginlik yöresel mutfağa da
yansımış durumdadır.
Lületaşı: Dünya’daki en büyük rezerv Eskişehir’dedir.
Turistik İşletmeler: Turizm arzı bakımından Eskişehir çok hızlı bir gelişme göstermiştir.
Konaklama, yiyecek-içecek işletmeleri ve rekreasyon alanları açısından farklı taleplere
cevap verebilecek çeşitliliğe sahiptir.
YÖNTEM
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmanın amacına uygun olarak
Eskişehir’deki seyahat acentesi yetkilileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin araştırmacıya sunduğu en önemli kolaylık
görüşmenin önceden hazırlanmış görüşme protokolüne bağlı olarak sürdürülmesi nedeni
ile daha sistematik ve karşılaştırılabilir bilgi sunmasıdır (Yıldırım ve Şimşek,2013). Ayrıca
yüzyüze görüşme tekniği, görüşme yapılan kişilerden araştırma konusu hakkında
derinlemesine bilgi almayı sağlaması bu yöntemin seçilmesinde etkili olmuştur. Alanyazın
incelemesi sonucunda belirlenen yarı yapılandırılmış sorular acente yöneticilerine
yönetilmiş, ortalama 45-50 dakika süren görüşmede verilen cevaplar not alınmak suretiyle
kaydedilmiş ve değerlendirilmiştir. Nitel çalışmalarda örneklem yeterliliği hususunda
örneklem sayısı yerine örneklemin araştırmacının gereksinim duyduğu bilgiyi karşılayıp
karşılamadığı belirleyici olmaktadır (Türnüklü, 2000).Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği
(TÜRSAB) verilerine göre 2016 yılı itibariyle Eskişehir’de faaliyet gösteren 64 adet A grubu
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seyahat acentesi çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde amaçlı
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Yedi seyahat acentesi yetkilisi ve bir uzman ile yapılan
görüşmeler doğrultusunda veri doygunluğuna ulaşılmış ve bu nedenle görüşmeler
sonlandırılmıştır. Yapılan sekiz görüşme, katılımcıların izniyle ses kayıt cihazına
kaydedilmiş ve ardından yazıya dökülmüştür. Görüşmelerde katılımcılara4 soru
sorulmuştur. Katılımcılara sorulan sorular aşağıdaki gibidir:
-Incoming yapıyor musunuz?/ Yabancı turist getiriyor musunuz?
-Cevap evet ise; ne sıklıkta ve hangi uluslardan misafir getiriyorsunuz? Cevap hayır ise;
yabancı turist getirmeme sebebiniz nedir?
-Eskişehir’e yabancı turist gelmemesini neye bağlıyorsunuz?
- Şehre yabancı turist getirilebilmesi için önerileriniz nelerdir?
Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu aşamada
araştırmanın konusu doğrultusunda görüşme yapılan yetkililerin söyledikleri özetlenerek,
yorumlanmıştır.
BULGULAR
Görüşmelerden elde edilen veriler doğrultusunda çalışmanın bulguları aşağıdaki şekilde
gruplandırılarak sunulmuştur.
Eskişehir’de turizmin mevcut durumuna ilişkin bulgular:
Eskişehir’e yabancı turist gelmemesinin nedenleri ile ilgili soru sorulduğunda öncelikle
katılımcılar Eskişehir’deki turizmin mevcut durumu hakkında yorumlarda
bulunmuşlardır. Buna göre; Eskişehir turizminin mevcut durumu ve değerlendirmesi ile
ilgili olarak acente yöneticileri şehrin konumu, tarihi ve kültürel değerleri, doğal
kaynakları bakımından yüksek bir potansiyele sahip olduğunu, ancak bu potansiyelin
değerlendirilemediğini belirtmişlerdir. Turizm ile ilgili kamu ya da özel tüm kurum ve
kuruluşların bireysel hareket ettiklerini, ortaklaşa bir güç ve amaç birliği sağlanamadığını
vurgulamışlardır. Ulaşım konusunun temel problemlerden biri olduğu, havayolu
ulaşımının olmadığını ve havalimanı ile ilgili acil olarak çalışılması gerektiği belirtilmiştir.
Buna yönelik olarak bir katılımcı ’’Eskişehir belediye başkanı ve yapılan tv programları ile
gezilmesi gereken modern bir şehir imajı sağlıyor, buna karşın bu imaj sadece yerli turistin
gözünde oluştuğu için yabancı turiste yönelik ortak bir çalışma bulunmuyor’’ şeklinde bir
görüş bildirilmiştir. Kentin imajının sadece yerli turist açısından olumlu olduğu, yabancı
turiste yönelik bir imaj çalışması, tanıtım faaliyeti bulunmadığı söylenmiştir.
Yapılan görüşmeler neticesinde acentelerin incoming konusundaki görüşleri ile ilgili
bulgular:
Yabancı turist getirip getirmedikleri ve eğer getirmiyorlarsa nedenleri konusundaki
soruya, öncelikle şehirdeki var olan turistik ürünlerin geliştirilmesi ve yeni turistik
ürünlerin oluşturulması gerektiğini belirtmişlerdir. Yabancı turistlerin daha çok
üniversiteler ve organize sanayideki firmalar için geldiklerini dile getirmişlerdir. Şehre iş
amaçlı gelen yabancı misafirlerin ise sadece rehberlik hizmeti ile ilgili taleplerinin
olduğunu, seyahatleri ile ilgili diğer tüm programın iş yaptıkları şirketler tarafından
yapıldığını belirtmişlerdir. Şehirde kokartlı rehber bulunmadığını, yine gelen yabancıların
kendi başlarına gezebilmeleri için yabancı dilde harita, şehir rehberi ve broşür gibi basılı
materyallerin bulunmadığından bahsetmişlerdir.
Katılımcıların büyük çoğunluğu Eskişehir’e gelen misafirlerin sadece parkları ve
Odunpazarı’nı gezdiğini, şehrin çevresindeki yerlerin yerel acentelerin büyük bir kısmı
tarafından bilinmediğini belirtmişlerdir. Bu konuya ilişkin görüşünü ifade eden bir
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katılımcının ifadesi şu şekildedir: ‘’Yabancı turistler için parklar bir şey ifade
etmemektedir, çünkü birçok Avrupa ve Asya ülkesinde çok daha büyük temalı parklar
zaten mevcuttur “. Bunun yanında katılımcılar, Eskişehir’deki acentelerin incoming
yapabilecek kapasitede olmadığını özeleştiri yapmak suretiyle vurgulamışlardır.
Şehrin çekicilikleri ve fiziki alt ve üst yapıları ile ilgili görüşlere ilişkin bulgular:
Katılımcılar, fiziki zorluklar yaşadıklarını, örneğin Odunpazarı bölgesinde tur otobüslerini
bekletemediklerini, ayrıca halkın da turizm konusundaki bilinçsizliği ile ilgili otobüse
binen turistlerin bu esnada dolmuş şoförleri, çevre esnaftan kötü sözlere ve tavırlara şahit
olduklarını, aynı durumun yabancı turiste karşı yapılması halinde onların bundan
rahatsızlık duyacaklarını vurgulamışlardır.
Diğer yandan şehir merkezinde yeterince çekicilik unsuru bulunmadığını var olanların da
yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin Odunpazarı evlerinin alternatifinin Safranbolu
ve Beypazarı olduğunu, onların iç mekanlarının da orjinaline sadık kalınarak restore
edildiğini, turistler için yaşam alanı olarak kullanılabildiklerini belirtmişlerdir. Eskişehir’in
tek çekicilik unsuru ya da turistik ürününün Odunpazarı evleri olmadığını, köklü bir tarihi
geçmiş ve kültürün yanısıra kırsal alanlarındaki doğal zenginliği(flora ve faunası), av
turizmi potansiyeli, lületaşı ve kalsedon gibi değerli taşların bulunması açısından mineral
turlar için bir destinasyon olma özelliğinin yabancı ve yerli turistlere sunulacak
alternatiflerden sadece birkaçı olduğunu belirtmişlerdir. Diğer çekiciliklere ilaveten,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin yüksekokulu önderliğinde Mahmudiye’de atlı
terapi ve rehabilitasyon (hipoterapi) merkezi projesi yapıldığını ve buranın Türkiye’de
uluslararası standartlardaki ilk ve tek hipoterapi merkezi olduğundan söz edilmiştir.
Sivrihisar’daki Ermeni Kilisesi’ni münferiden gelip ziyaret eden Ermeniler’in olduğunu,
ancak oranın da bakımsız bir durumda olması ve bilinmemesi nedeni ile tur
programlarında yer almadığını sadece transfer-ulaşım gibi talepler olduğunda bu talepleri
karşıladıklarını belirtmişlerdir. Bunun için Ermeni cemaatleri ile görüşülüp belli
dönemlerde ayin düzenlemeleri ya da sadece ziyaret etmeleri konusunda planlı olarak
tanıtım yapılmalıdır.
Sağlık turizmi ve termal suların değerlendirilmesi konusunda şehir merkezindeki
hamamların yabancı turist ağırlamaya uygun olmadığını, termal otel sayısının yetersiz
olduğunu, bu nedenle Pamukkale, Afyon gibi illerin tercih edildiğini belirtmişlerdir.
Kongre turizmine yönelik salonların ve teknik altyapının bulunmadığı, mevcut otellerin
kapasitelerinin yeterli olmadığı belirtilmiştir. “Salon kapasitesi en fazla olan Rixos Otel bile
oda sayısının yetersiz olması sebebi ile kongre yapmaya uygun değil, katılımcıları küçük
otellere dağıtmak ve onların transferlerini sağlamak hem maliyetli, hem de misafir
memnuniyetini olumsuz etkileyen bir unsur, çünkü tüm katılımcılar kongrenin yapıldığı
otelde konaklamak ister” denilmiştir.
Eskişehir; konaklama altyapısı bakımından yeterli potansiyele sahip olmasına karşın,
turistik ürünlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi konusunda yetersiz olduğunu
vurgulamışlardır.
Eskişehir’de Yabancı Turist Sayısının Arttırılmasına Yönelik Öneriler
•
Eskişehir turizm potansiyeli olan bir destinasyon olarak rekabet gücünün artması
için kamu ve özel sektörün eşgüdümlü olarak işbirliği sağlanması gerekmektedir.
•
Eskişehir ile ilgili daha önce hazırlanan Turizm Master planı baz alınarak, bu
planda belirtilen eylem planı koordineli bir şekilde uygulamaya geçilmelidir. Bu
kapsamda sağlık turizmi, kongre turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, gurme turizmi,
dark turizm, av turizmi, jeo turizm temel turistik ürünler olarak çekiciliğin arttırılmasında
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kullanılmalı ve bu ürünlerin hedef pazarlara göre çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi
sağlanmalıdır. Yine hedef pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
•
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası,
SKAL, TURSAB İl temsilciliği, Oteller ve seyahat acenteleri ortak bir turizm platformunda
buluşarak, hareket/eylem planı oluşturmalıdırlar.
•
Eskişehir’in turizm haritası çıkarılmalı ve bu harita üzerinden yeni turistik
ürünler oluşturulmalı, var olanlar geliştirilmelidir.
•
Türkiye’de uluslararası standartlardaki ilk ve tek hipoterapi merkezi olan
Mahmudiye atlı terapi ve rehabilitasyon merkezi ön plana çıkarılmalı ve tanıtılmalıdır.
•
Sağlık turizmi ile ilgili hastanelerin ve fizik tedavi merkezlerinin de devreye
sokulması, sağlık turizminin termalden ibaret olmadığı, daha geniş çerçevede ele almak
gerekliliği doğrultusunda hareket edilmelidir. İstanbul’daki bir acente Avusturya’dan
turist getirebilmek için Eskişehir’deki özel bir fizik tedavi merkezi ile görüşme yapmıştır.
Tedavi merkezinin standartlarını oldukça yüksek bulan yetkililer, en kısa sürede
prosedürü tamamlayıp Avusturya’lı misafirleri şehrimize getireceklerini belirtmişlerdir.
Aynı çalışmayı Eskişehir’deki yerel acentelerin de yapabilmesi, turizmin bu önemli payını
İstanbul ya da yabancı acentelere bırakmamaları gerekmektedir.
•
Yatak kapasiteleri yeterli olmakla birlikte, kongre şehri olabilmek için teknik alt
yapıya sahip kongre salonlarına ihtiyaç vardır. Üniversiteler, Belediyeler ve Valilik işbirliği
ile kongre merkezi alt yapısı oluşturulabilir.
•
Var olan turistik çekicilikler göz önünde bulundurularak hedef pazarlar
belirlenmeli ve hazırlanacak programlar doğrultusunda tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmelidir.
•
Daha önceki yıllarda Eskişehir Ticaret Odası ve Makedonya Otelciler Birliği’nin
ortaklaşa yaptıkları bir programda Eskişehir’deki acente yetkilileri 4 gün süre ile
Makedonya’da ağırlamış ve tur programlarını oluşturabilmeleri için gezdirilmiş. Aynı
uygulamanın Avrupa’daki ülkelerle yapılması, potansiyel pazarlardaki tur operatörü ve
acente yetkililerinin info tur için Eskişehir’e getirilmesi tur programlarına girebilmek için
bir fırsat olabilir.
•
Kalifiye personel istihdam edilmesi, özellikle yabancı dil bilen rehberlerin
yetiştirilmesi gerekmektedir. Özellikle rehberlik konusunda üniversiteler ile işbirliği
yapılarak, öğrencilerin kokart almaları ve bu bölge üzerinde yetkin hale gelmeleri
sağlanmalıdır.
•
Yabancı tur operatörlerinin Anadolu tur programlarındaki güzergâhlarına
girmek için görüşmeler yapılmalı, info turlar düzenlenmelidir.
•
Turizm sektöründe altyapı gibi eksikliklerin tamamlanmasını beklemek, ideal
şartların oluşması ile harekete geçilebileceğini savunmak zaman kaybından başka bir şey
sağlamamaktadır. Talep yaratılırsa, arz-talep dengesi otomatik olarak oluşacaktır.
SONUÇ
Eskişehir’de yabancı turist sayısının arttırılmasına yönelik seyahat acentaları yetkilileri ile
yapılan bu çalışmanın sonucunda Eskişehir’in turizm mevcut durumuna ilişkin
yorumların yanında turist sayısını arttırmaya yönelik öneriler sunulmuştur. Bu
doğrultuda, turizm potansiyeli olan bir destinasyon olarak Eskişehir’in rekabet gücünün
arttırılması için kamu ve özel sektörün eşgüdümlü olarak işbirliği sağlanmasının
gerekliliği vurgulanabilir. Eskişehir ile ilgili daha önce hazırlanan Turizm Master planı baz
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alınarak, bu planda belirtilen eylem planı koordineli bir şekilde uygulamaya geçilmelidir.
Bu kapsamda sağlık turizmi, kongre turizmi, inanç turizmi, kültür turizmi, gurme turizmi,
dark turizm, av turizmi, jeoturizm temel turistik ürünler olarak çekiciliğin arttırılmasında
kullanılmalı ve bu ürünlerin hedef pazarlara göre çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi
sağlanmalıdır. Yine hedef pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, SKAL,
TURSAB İl temsilciliği, Oteller ve seyahat acenteleri ortak bir turizm platformunda
buluşarak, hareket/eylem planı oluşturmalıdırlar. Eskişehir’in turizm haritası çıkarılmalı
ve bu harita üzerinden yeni turistik ürünler oluşturulmalı, var olanlar geliştirilmelidir.
Eskişehir’deki acenteler, Seyitgazi’de 8 Nisan 2016 tarihinde açılan Turizm Tanıtma Ofisi
ile sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde olmalıdır.
Yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, tur operatörlerinin programlarında yer alan yakın bölge
şehirler ile ortak hareket edilmeli, örneğin Konya gibi Eskişehir’e ulaşımın kolay olduğu,
yabancı turist çeken iller çapraz satış anlamında iş ortağı haline getirilmelidir.
Araştırma A grubu seyahat acenteleri ve danışmanlık yapan bir uzman ile sınırlıdır, bu
durum elde edilen sonuçların genellemesini engellemektedir. Bu çalışmada sadece
görüşülen seyahat acentesi yetkililerinin Eskişehir turizmi ve yabancı turist sayısının
arttırılması konusundaki görüşleri hakkında bilgi vermektedir. Bundan sonra yapılacak
çalışmalar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının; otel yöneticilerinin, İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü, BEBKA, Ticaret Odası temsilcilerinin, diğer bir anlatımla tüm turizm
paydaşlarının görüşlerini de içerecek şekilde yapılabilir. Bu sayede sektörde önemli rolü
olan diğer yetkililerin fikirleri alınarak, yabancı turist sayısının arttırılmasına yönelik
çalışmalara katkı sağlanmış olacaktır.
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ÖZET
Düğün turizmi, turizm sektörü için yeni ve alternatif bir üründür. Bazı ülkelerde az da olsa
gelişen bu sektör, Türkiye’de henüz yeterli ilgiyi görmemektedir. Bu yetersiz ilgi, turizm
yazını için de geçerlidir. Dolayısıyla konuyla ilgili araştırmaların yapılması hem sektörün
gelişimine hem de turizm yazınına katkı sunacaktır. Ancak konuyla ilgili
ampirikaraştırmalar yapmadan önce, yapılmış araştırmaların analizinin yapılması önem
arz etmektedir. Bu amaçla tasarlanan bu araştırmanın amacı, düğün turizmiyle ilgili
yapılmış araştırmaları inceleyerek, konuyla ilgilenen ya da ileride ilgilenecek
araştırmacılara ışık tutmaktır. Bu amaca ulaşmak için, Şubat 2015-Haziran 2016 arasında,
belirlenen veri tabanlarında yabancı ve yerli yazın sistematik taramaya tabi tutulmuştur.
Yapılan incelemeler sonucunda, yabancı yazında 17 araştırmanın yapıldığı, ancak yerli
yazında konuyla ilgili herhangi bir araştırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Sonuç
olarak, düğün turizmine ilişkin yazında birtakım eksiklik tespit edilmiştir. Araştırma,
tespit edilen bulgular ışığında, konuyla ilgilenen araştırmacılara birtakımöneriyle son
bulmaktadır.
Anahtar kelimeler: düğün turizmi, evlilik turizmi, turistik ürün, alternatif ürün
GİRİŞ
Dünya ekonomisinde giderek büyüyen, gelişen ve değişen bir yapıya sahip olan turizm
günümüzün en dinamik sektörlerinden biri haline gelmiştir. Ülkeler, dünya genelinde
giderek artan turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmek için, turizm sektörünü
geliştirmeye ve talep yaratmaya yönelik politikalar uygulamaktadırlar. Bunun için de, yeni
turistik ürünler geliştirmeye ya da mevcut turistik ürünlerini çeşitlendirmeye
çalışmaktadırlar.
Kıyı turizmi dışındaki diğer turizm şekillerine olan talebin giderek artması, ülkeleri,
turistik ürünlerini çeşitlendirmeye yöneltmiştir. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında
hızla gelişen turizm sektörü, günümüzde birçok ülke ekonomisi için önemli sektörlerden
biri haline gelmiştir. Sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği dinlenme gereksinimi,
insanların seyahate çıkmasında en önemli etken olmuştur.
Son dönemlere kadar turistik faaliyetler büyük ölçüde deniz-kum-güneş anlayışı ile
gerçekleşirken, turizmin dinamik yapısı nedeniyle günümüzde talebin yapısında da
önemli değişmeler yaşanmıştır. Kıyı turizmi dışındaki turizm şekillerine olan talebin
giderek artma eğilimde olduğu günümüzde, Türkiye’nin kendisine yönelik talebi
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arttırabilmesi, turistik ürün sepetini çeşitlendirmesi, farklı turizm şekillerine yönelmesi ile
mümkün olabilecektir. Bu kapsamda turizm sektöründe ortaya çıkan yeni eğilimler,
ülkelere yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu eğilimlerden biri de düğün turizmidir.
Düğün turizmine ilişkin yazın incelendiğinde, konunun turizm yazını için yeni olduğu ve
Türkiye’de konuyla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Konuyla
ilgili ampirik araştırmalar yapmadan önce ise, konuyla ilgilenen araştırmacılara yol
göstermesi bakımından yapılmış araştırmaların analizinin yapılması ve bir bakıma
eksikliklerin tespit edilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu nedenle bu
araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili konu araştırmacılarına ışık tutma
potansiyeli taşıdığından, bu araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın izleyen bölümlerinde, öncelikle düğün turizmiyle ilgili genel bir açıklama
yapılmaktadır. Daha sonra düğün turizmine ilişkin yapılmış araştırmalara yer
verilmektedir. Son olarak ise, söz konusu araştırmalardan hareketle, genel
değerlendirmenin bulunduğu sonuç kısmına yer verilmektedir.
DÜĞÜN TURİZMİ
Düğün, evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet ve bir olayı
kutlamak için yapılan büyük eğlence veya tören olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2015).
Düğün, aile üyelerinin evlenen çiftlerin bu özel durumunu kutlamak için bir araya
geldikleri özel bir etkinliktir (Dwyer ve diğ. 2005).De Witt (2006: 9) düğün turizmini
çalışmasında, ulaşım (çiftin ve düğüne katılan misafirlerin uçuş ve transferleri), konaklama
(çiftin ve düğüne katılan misafirlerin), ikramları ve eğlenceyi kapsayan bir etkinlik olarak
tanımlamıştır. Düğün turizmi (weddingtourism), gelin ve damadın yaşadığı yer dışında
düğün törenini gerçekleştirmek ve bu törene katılmak için yapılan seyahati kapsayan turist
akışı olarak tanımlanmaktadır (Daniels ve Loveless, 2007: 87). Başka bir çalışmada ise,
düğün turizmi evlenmek ya da düğün törenine katılmak için yapılan uluslararası
seyahatler olarak tanımlanmıştır (Major, McLeay veWaine, 2010: 249). Destinasyon
düğünü (destinationwedding), gelin ve damadın memleketleri dışında yapılan
düğünlerdir (Schumann ve Amado 2010: 176). Türkiye’de de bu olay niş pazardaki öncü
işletmeler tarafından “evlilik turizmi” olarak da lanse edilmektedir. “Evlilik turizmi” her
ne kadar uygulamada kullanılsa da; uluslararası literatürdeki tanımını karşılaması ve
ulusal literatürde bu turizm ürününün doğru bir şekilde kavramsallaşması için konuyla
ilgili Türkiye’deki bu öncü çalışmada bu turizm ürünü, “düğün turizmi” olarak
betimlenmektedir. Yurtdışı düğünleri, geleneksel düğünlerin pahalı olması sebebiyle, çok
fazla para harcamak istemeyen çiftlerin tercih ettikleri bir alternatiftir. Çiftlerin düğün
harcamalarının yanı sıra balayı seyahatleri de düşünüldüğünde, yurtdışı düğünleri ikisi
bir arada bir konsept sunmaktadır. Geleneksel düğünlerden daha düşük maliyetlere sahip
olması ve uluslararası seyahatlerdeki azalan maliyet ve dış hatlarda artan sefer sıklığı gibi
nedenlerle düğün turizmine talep artmaktadır (Major, McLeay ve Waine, 2010: 253).
Garantili güzel hava arzusu, benzersiz bir yerde unutulmaz bir düğün gerçekleştirme
isteği, destinasyonlardaki düğün paketleri ile sunulan kolaylıklar da çiftleri düğün
turizmine yönlendirmektedir (Major, McLeay ve Waine, 2010: 253).
Destinasyonlara çiftlerin ve konuklarının bölgeye seyahatlerinden kaynaklanan bir dizi
ekonomik fayda sağlayan düğün turizmi, turizm sektör bileşenlerine ve yan sektörlere de
katkıda bulunmaktadır. Destinasyon seçiminde ise çiftlerin karar verme sürecini etkileyen
faktörler arasında doğa ve manzara önemli yer tutmaktadır (Kim veAgrusa, 2005: 901).
Düğün turistlerinin büyük bir yüzdesi, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya,
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İtalya, Fransa ve İskandinavya kaynaklıdır. En popüler destinasyonları ise Hawaii,
Karayipler, Meksika, Sri Lanka, Maldivler, Morityus, Kıbrıs ve İtalya oluşturmaktadır
(Poon, 2009: 3). 2009 yılında Yeni Zelanda’da bir yılda 2000 civarında yabancı çift
evlenmişken, Kayman Adaları’nda775 düğün gerçekleşmiştir.İngiltere’de ise, 2005-2010
yılları arasında yapılmış düğünlerin 1/5’i yurtdışında gerçekleşmiştir. Öte yandan
Japonya’da, 2011 yılında 40 bin turist düğün turizmine katılmıştır(Breg 2013).Gerçekleşen
düğün turizmi faaliyetinin ana pazar bölümlerini ise, ilk kez evlilikler, yeniden evlilikler,
eşcinsel evlilikler ve nikâh tazeleme törenleri oluşturmaktadır (Major, McLeay ve Waine,
2010: 252).
Düğün Turizmine İlişkin Yazın
Düğün turizmine ilişkin yapılan yerli yazın taraması, Şubat 2015-Haziran 2016 arasında,
“Google Akademik”, “Dergi Park Akademik” ve “YÖK Ulusal Tez Merkezi”
veritabanlarında, “düğün turizmi” ve “evlilik turizmi” anahtar kelimeleri kullanılarak
yapılmıştır. Ancak bu tarama kapsamında, yerli turizm yazınında düğün turizmine ilişkin
herhangi bir araştırmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu kısımda belirtilen
araştırmaların tamamı yabancı yazına aittir. Düğün turizmine ilişkin yabancı yazın
taraması, Şubat 2015-Haziran 2016 arasında,“Science Direct, Taylor & Francis,
ProquestDissertationsandTheses Global, SageJournals, JSTOR, WileyInterscience, Springer
Link ve EbscoHOST” veri tabanlarında, “weddingtourism”, “weddingbasedtourism”,
“weddingabroad” ve “destinationwedding” anahtar kelimleri kullanılarak yapılmıştır.
Gerek yerli, gerekse yabancı yazına ilişkin taramalarda “turizm” kısıtlaması kullanılmıştır.
Yabancı yazına ilişkin yapılan tarama sonucunda çıkan tüm çalışmaların başlık ve özetleri
dikkate alınarak, konuyla ilgisiz bulunan çalışmalar değerlendirme dışı tutulmuştur.Nihai
olarak 17 araştırma değerlendirmeye tabi tutulmuştur ve bu araştırmaların özeti Tablo 1’de
verilmektedir.
#
1

2

Tablo 1: Düğün Turizmine İlişkin Literatür Taraması Özeti
Araştırma
- Amaç
Yöntem
- Bulgu(lar)
Bilgisi
Adler
ve Şehir içindeki ve Midwest
- Şehir dışı otellerde ortalamanın
Chienm, 2005 şehir dışındaki 55 şehir içi üstünde
düğün
organizasyonu
otellerin düğün ve şehir dışı gerçekleştirmekte,
töreni
otel
- Şehir içi otellere kıyasla, şehir içi
gerçekleştirme
oteller biraz daha fazla F&B gelirine
potansiyellerini
sahip,
karşılaştırmak
- Şehir içi otellerin fiyatları, şehir
dışındakilerden yüksek,
Şehir
içi
otellerin
düğün
organizasyonlarından
sağladıkları
toplam fayda, şehir dışı otellerinden
düşük.
Johnston,
Heteroseksüel
Yeni
- Yeni Zelanda’da düğün turizmi; %100
2006
ilişkiler
ile Zelanda
saflık,
doğallık,
egzotiklik
ve
doğallık
ve İkincil veri
romantizm üzerine inşa edilmiş,
romantizm ile
- Heteroseksüel ilişkiler ile doğallık ve
tabiat
romantizm arasında bir ilişki sebebiyle
arasındaki ilişki
düğün turizminde Yeni Zelanda’nın
açısından Yeni
tabiatını öne çıkaran bir yaklaşım
Zelanda düğün
sergilenmekte,
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turizmi
incelemek

3

De Witt, L.
2006

Düğün turizmi
pazarında
önemli
başarı
faktörleri
hakkında bilgi
toplamak
ve
düğün turizmi
endüstrisi
hakkında fikir
elde etmek

Güney
Afrika
Gauteng ve
Kuzeybatı
illeri
10
düğün
planlamacısı
54
düğün
mekanı
sahip
yöneticisi
Mülakat

4

Schumann ve
Amado,
2010

Guam’daki
şapel oteller ve
düğün
turizminin
tarihsel
gelişimini
değerlendirmek

Japonya,
Guam

5

Lau ve Hui,
2010

Hong
Kong’daki
çiftlerin düğün
mekanı
seçimlerini
incelemek

Hong Kong
205 anket

6

Major,
McLeay ve
Waine, 2010

Yurtdışı düğün
sektöründe
pazarlamanın

Perfect
WeddingsA

497

- “Doğada yalnız olmak” çiftler
arasında doğal bir bağ kurmakta ve
böyle bir çevrede yapılacak düğünün
düğün stresini, aile içindeki ve evdeki
telaşı
azaltacağı
ve
ilişkileri
güçlendireceği belirtilmiş.
- Güney Afrika’da düğün yapmanın
maliyeti Birleşik Krallık’taki geleneksel
bir düğünün 3’te 1’i,
- Çiftlerin düğün turizmine katılma
nedenleri; güzel hava arzusu, dil
probleminin olmayışı, düğün için
uygun mekânların fazlalığı, düğün ve
balayını
güneşli,
romantik
bir
destinasyonda birleştirme isteği,
- Stratejik planlama, SWOT analizi,
insan kaynakları yönetimi, maliyet
yönetimi, pazar bölümleme, tanıtım ve
operasyonel yönetim araştırmacının
belirlediği başarı faktörleri,
- Ürün farklılaştırma, hijyen, içki ruhsatı
sahipliği, erişilebilirlik ve otopark
hizmeti, planlı operasyonel yönetim ve
kontrol
listelerinin
oluşturulması
önemli
- Çiftler kalabalık ve pahalı geleneksel
düğünler yerine, samimi ve egzotik
destinasyon düğünlerini tercih etmekte,
- Bu durum maliyetleri yarı yarıya
indirmekte,
- Guam’da 1987’de şapel konseptli bir
otel kurulmasıyla başlayan düğün
turizmi, bu otelin başarılı olması ve
adada
benzer
otellerin
yaygınlaşmasıyla gelişmiş,
- Uygun maliyet ve seyahat kolaylığı
sebebiyle Guam Japonlar için önemli bir
düğün destinasyonu olmuş.
- Çalışan tutumu, hijyen, yiyecek-içecek
kalitesi, yiyecek-içecek fiyatlarını en
önemli kriterler,
- Mekân tasarımına, dekorasyonuna,
mekânın kullanılabilirliğine de çiftler
önem atfetmekte,
- İlk izlenim, kişisel tercihler, çiftlerin
deneyim düzeyi gibi içsel faktörler ile
mekânın ünü, ürün paketinin çekiciliği,
satışçının etkisi gibi dışsal faktörler de
önemli
- Şirketin yenilikçi tanıtım stratejileri,
sosyal ağlarda var olma, bilgi
teknolojilerinden
ileri
düzeyde

rolünü
ilişkisini
incelemek

7

Nguyen,
2011

8

Kim ve Kim,
2013

ve

broad Ltd.
şirketi,
- İkincil veri

BinhQuoiTouris
tVillage şirketi
için farkı iki
kültürden gelen
Fransa
ve
Japonya hedef
pazarları için en
etkili pazarlama
karması planını
keşfetmek
Kore
düğün
sektörünün
düğün turizmi
için
SWOT
analizini
yapmak

- Vietnam
BinhQuoiTo
uristVillage
şirketi,
- 5 üst düzey
yönetici ile
mülakat

- Kore
- İkincil veri
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yararlanma,
müşteri
bilgi
ağı
oluşturma, müşteri taleplerini hızla
karşılama (7/24 yanıt), geleneksel
dağıtım kanallarını da kullanmaya
devam etme, evde çalışan takımlar
oluşturarak bilgi akışını kesmeme ve
ödüllendirme ile çalışanları motive
etme,
TV yarışmalarında ödüller
verme, online reklamlar ve blog yazıları
ile internette var olma olarak
belirlenmiş,
- Çiftlerin düğün turizmi tercihleri
yüksek
duygusallık
ve
katılım
gerektiren bir karar olduğu için müşteri
odaklı olmak önemli,
- Kamu otoritesinin düğün turizmini
kolaylaştırıcı
yasal
altyapıyı
sağlamasının
rekabet
avantajı
yaratacağı belirtilmiş,
- Dağıtım kanalları, promosyon, nikah
işlemleri, düğün fotoğrafları ve
konaklama
konularında
standartlaştırmaya gidilmeli,
- Fiyat, tanıtım, halkla ilişkiler, kişisel
satış, düğün töreni ve diğer konularda
ise adaptasyon tercih edilmeli

- Kore düğün sektörü için iyi
durumdaki soyut ve somut varlıklar,
profesyonel düğün planlamacılarının
ve danışma şirketlerinin bulunması
güçlü yönler,
- Düşük kalitede hizmet ve rekabet
fazlalığı, yabancı çiftleri ve ailelerini
Kore’ye getirmeyle ilgili parasal ve
zamansal güçlükler zayıf yönler,
- Kore kültürüne artan ilgi, Hallyu’ya
turların artması düğün endüstrisi ve
turizm endüstrisiyle bağlantılı olması
fırsatlar,
- Bekâr kadınların sayısındaki artış ve
ekonomik bunalım tehditler,
- Japonya’daki geleneksel düğün
seremonileri pahalı ve Kore nispeten
daha ucuz,
- Genel olarak feribotta düğün ve
Kore’de balayını içeren bir bütünleşik
ürün önerilmekte,

9

Ching, 2013

düğün
turizmini
kültürel açıdan
değerlendirmek

- Hawaii
- İkincil veri

10

Durinec,
2013

Akdeniz’de
düğün
turizmini
incelemek

İtalya,
İspanya,
Malta,
Kıbrıs,
Türkiye,
Fransa,
Monako ve
Hırvatistan’
dan
93
düğün
planlamacısı
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- Üst pazar tüketiciler için ise paket
haline
getirilmiş
otel
düğünleri
önerilmekte,
- Düğün turizmi ile bağlantılı diğer
ürünler (fotoğraf, kıyafet, kuaför,
wellness hizmeti vb.) pazarlanmalı
- Çiftler düğün turizmini mahalle
baskısından kaçış olarak görmekte,
- Gelin odaklı geleneksel düğünler
yerine cinsiyet eşitliğine dayalı, çiftlerin
kendi
kimliklerini
inşa
ettikleri
düğünler,
- Geleneksel düğünlerin baskıları
sürmekte ve bunun kanıtı olarak da
beyaz
gelinliklerin
destinasyon
düğünlerinde de varlığını sürdürmesi
gösterilmekte,
- Hawaii otantik, romantik ve özgür bir
destinasyon
olması,
Hawaii’nin
“romantizm tropik bir adadır” imajı ile
tropik adaların düğün destinasyonu
olmasını sağladı,
- Çiftler; dil ve kültürel olarak uzak
olmayan, tropikal, egzotik ve romantik
bir cennet olarak gördükleri için
Hawaii’yi tercih etmekte,
- Medyada, web sitelerinde, bloglarda
yer alan ve sürekli beslenen bu imajla
Amerikan çiftleri için samimi, romantik
ve eğlenceli bir kaçış noktası olmakta
- Gün geçtikçe gelişmekte, kamunun
potansiyel turizm ve pazarlama
stratejilerine düğün turizmini de dahil
etmeleri gerekli, düğün turizmi “uzun
ömürlü güzel anılar” ile gelecekte
müşteri tabanı yaratmakta,
- Hem çiftlerin hem de davetlilerin
tekrar gelme niyetleri yüksek,
- Bu turizm türü, müşterilerle uzun
süreli
ilişki
yaratmaya
katkı
sağlamakta,
- Orta yaşlı ve yaşlı çiftler daha çok
katılmakta, nikâh tazeleme, ikinci balayı
gibi bazı romantik olaylar tüketilmekte,
- Paydaşlar arasında ağ oluşturulması,
tanıtımda ortak bir çatı kurulması,
marka
yaratılması,
standartların
belirlenmesi, ürün farklılaştırma ile
değişik seçenekleri barındıran çeşitli
paketlerin sunulması ve işbirliği ile
daha çok müşteri çekilebilir,

11

Deng, 2013

Bangkok’un
düğün
turizminde
tercih
edilmesindeki
anahtar
faktörleri
belirlemek
Düğün turizm
destinasyonları
üzerinden
dünyada
bu
pazardaki
trendleri ortaya
koymak

- 60 çiftten
anket

12

Breg, J.
2013

13

Seebaluck,
Munhurrun,
Naidoo
ve
Rughoonaut
h, 2015

Morityus’a
düğün turizmi
için
gelen
turistlerin
motivasyonları
nı
ortaya
çıkarmak

- Morityus
166 turiste
anket 10 otel
pazarlama
müdürü ve
etkinlik
direktörü, 3
büyük
tur
operatörü ile
mülakat

14

Bertella, 2015

İtalya’nın
Toskana
bölgesinde
“yurtdışında

- 30 yerel
hizmet
sağlayıcının
web

- İkincil veri
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- Ulusal turizm kuruluşları, eğitimli
profesyonellerle
düğün
turizm
destinasyonlarının imajını geliştirmesi,
ulusal, kültürel ve yerel tüm turizm niş
pazarlarında
konumlandırma
yapılması, çevrimiçi turizm tanıtım
kanallarında yer verilmesi gerekmekte,
- Sadece özel sektörün değil, kamunun
da müşteriler üzerinde farkındalık
yaratması sağlıklı büyüme için önemli
- Güzel tabiat, manzara, romantik
atmosfer, maliyet düşüklüğü anahtar
faktörler,
- Farklı dil, din ve bütçeden çiftler için,
bu
faktörlerin
önem
sıralaması
değişebilmektedir.

- Maliyet uygunluğu ve egzotikliği en
önemli tercih sebepleri,
- Yeşil düğünler (doğaya duyarlı),
eşcinsel evlilikler, yenilikçi (su altında,
balonda, mağarada) düğünler yeni
trendler,
- ABD, İngiltere, Almanya, İtalya,
Fransa ve İskandinavya en çok düğün
turisti gönderen ülkeler,
Havai, Karayip, Meksika, Sri Lanka,
Maldivler, Morityus, Kıbrıs ve İtalya en
çok düğün turisti çeken destinasyonlar,
Geleneksel
düğünlere
kıyasla
destinasyon düğünlerinin maliyetleri
yarı yarıya düşmekte, güneş, sıcak iklim
koşulları ve doğal güzellikler tercih
etmede etkili
- Çekme faktörleri; 3S (deniz, kum,
güneş),
İtme
faktörleri;
destinasyon
pazarlaması ve promosyonlar,
- Çekme faktörlerinden egzotiklik,
tropikal iklim ve coğrafi konum önemli;
itme
faktörlerinden
destinasyon
olanakları, hizmet kalitesi ve düşük
fiyatlar önemli,
- Bilgi kaynağı olarak %39,8 internet,
%25,3 dergi ve gazeteler, %22,3 seyahat
acentaları, %12,7 ise ağızdan ağıza
pazarlama (WOM) kullanılmaktadır.
- Çiftler düğün turizmine yalnız ya da
küçük bir grup eşliğinde katılmakta,
Resmi
uygulamalar
tamamen
soyutlanmamakta, bu tip düğünlerde

aile
olmak”
perspektifinden
düğün
turizmini
incelemek

sitelerinden
ikincil
veriler,
- 14 düğün
planlamacısı
ve 1 papazla
mülakat

15

Rogerson,
2015

Güney
Afrika’da
düğün turizmi
sektörünün
gelişimini
incelemek

Güney
Afrika
30
düğün
planlamacısı
yla mülakat

16

Del Chiappa
ve Fortezza,
2016

Destinasyon
düğününün ne
olduğu,
nasıl
organize
edildiği ve yer
seçiminde
düğün
planlamacılarını
n
etkisini
değerlendirmek

Verona,
Venice,
Florence ve
Palerma’da
15
düğün
planlamacısı
yla mülakat

17

Bertella, 2016

Toskana’nın
düğün turizm

- Anket
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bireycilik ve beraber olma arzusu üst
üste binmekte,
- Beraber olma ve bireycilik, yaş ve
yaşam döngüsündeki aşamaya göre
değişmekte,
- Resmiyetten giderek uzaklaşan, daha
spontane sahneler tercih edilmekte,
- Çiftlerin sadece kadeh tokuşturup
evlilik yemini ettiği daha sivil törenler
yaygınlaşmakta,
- Çiftlerin düğün planlamacılarıyla ilk
iletişimleri e-posta, Skype ya da telefon
aracılığıyla olmakta,
- Düğün öncesi destiansyona yapılan ön
seyahatler düğünün başarısı için
önemli,
- Toskana’da düğün deneyimi sembolik
ve otantiktir.
- Düğün turizmi, hem kentlerde hem de
kırsal çevrede doğal güzelliklerin
olduğu yerlerde gelişmekte,
- Ağırlıklı olarak Cape Winelands
çevresindeki
Cape
Town,
Johannesburg, Durban düğün turizm
yerleri,
düğün planlamacıları tarafından düğün
turizmi, iş turizmi ile bağlantılı olarak
görülmekte,
- Hizmet düzeyinin arttırılması,
mekânsal kolaylıkların maksimize
edilmesi,
bahçe
ortamlarının
sağlanması ve arttırılması önemli
konular olarak görülmektedir.
- Verona, Venice, Florence ve Palerma
şehirlerinin karşılaştırması yapılmış,
- Sadece Verona’da deneyimsel ve
duygusal odaklı pazarlama yapıldığına
değinilmiş ve diğer 3 şehirde de ürün
odaklı yaklaşımdan deneyimsel ve
duygusal odaklı yaklaşıma geçilmesi
gerektiği vurgulanmış,
- Düğün turizminin gelişmesi için kamu
ve özel sektör arasında eşgüdüm ve
işbirliğinin şart olduğu,
politika
yapıcıların
işbirliğini
kolaylaştırıcı rol üstlenmesi gerektiği,
nikah işlemleri ile ilgili bürokrasinin
azaltılması gerektiği, düğün törenleri
için yer seçeneklerinin arttırılması
gerektiği belirtilmiştir.
- Düğün planlamacıları düğün ve
turizm ile ilgili birçok ürünü bir paket

destinasyonu
olarak
gelişimini
incelemek,
özellikle düğün
planlamacılarını
n koordinatör
ve
yenilikçi
rollerini
tanımlamak

- 49 düğün
planlamacısı
- 5 Toskana
resmi web
sayfasından
ikincil veri
toplamış
- 1 belediye
kayıt
ofisi
yetkilisi ile
Mülakat

haline getirip müşterilerine sunarak
koordinatör olarak hareket etmekte,
- Düğün planlamacıları bölgesel
projelere destek olabilecek işbirlikçi
ortak bulmakta zorlanmakta,
- İstihdam biçimleri, resmi meslek
birliklerinin olmaması, profesyonel
olmayan düğün hizmetleri şirketlerinin
varlığı, yasal olarak tanınmayla ilgili
eksiklikler ve yerel kamu otoritelerin
pazara yönelim eksiklikleri sebebiyle
düğün
planlamacılarının
yenilikçi
rolleri sınırlanmaktadır.

Tablo 1’de verilen araştırmaların sadece amaçlarına bakıldığında, alan yazında ampirik
olarak düğün turizmini çalışan araştırma sayısının sınırlı sayıda olduğu söylenebilir.
Araştırmalar veri toplama teknikleri açısından incelendiğinde, yapılan araştırmaların
genelde ya ikincil verilerden yararlandığı ya da nitel veri toplama tekniklerini kullandığı
görülmektedir. Nitel veri toplama tekniklerinden ise mülakatın daha çok benimsendiği
anlaşılmaktadır. Araştırmaların örneklemine bakıldığında, araştırmaların önemli bir
kısmının düğün planlamacıları/organizatörleri üzerinde yapıldığı görülmektedir.
Araştırmalar bulguları açısından incelendiğinde ise, doğal güzellikler, romantizm ve
maliyet düşüklüğünün bireyleri düğün turizmine yönlendirdiği, düğün turizminin karlı
alternatif bir turizm ürünü olduğu ancak kamu otoritesinin desteğinin eksik olduğu,
düğün turizminin stresi azaltan bir faaliyet olduğu anlaşılmaktadır.Tüm bunlara ek olarak,
yapılan çalışmalara bakıldığında, genel olarak arz odaklı bir yaklaşımın benimsendiği
dikkati çekmektedir.
ÇIKARIMLAR VE ÖNERİLER
Düğün sektörü temsilcileri, bu sektöründünyadaki toplam cirosunun 165 milyar dolara
ulaştığını belirtmektedir (Hürriyet, 2012). Bu pastadan en büyük payı 90 milyar dolarla
ABD alırken, Türkiye’de etkinlik pazarının büyüklüğünün 450 milyon dolar olduğu ve bu
pazarın 200 milyon dolarının düğünlere ait olduğu belirtilmektedir (Hürriyet, 2012).
Dünyada düğün organizasyonu sayısına göre LasVegas yılda 106.000 düğünle birinci
sıradayken; İstanbul yıllık 90.000 düğün organizasyonuyla LasVegas’ı yakından takip
etmektedir (Hürriyet, 2012). Türkiye’de düğün turizmi açısından İstanbul ve Antalya ön
plandaki destinasyonlarken, Fethiye-Ölüdeniz de ilgi görmeye başlayan bir destinasyon
olmaktadır (Hürriyet, 2012). Özellikle Ruslar ve İranlıların Antalya’ya ilgi gösterdiği
belirtilmektedir. Düğün organizasyonu yapan ve kıyafet tedarik eden şirketlere göre yılda
en az 3.000 turist çift, Türkiye’de evlenmektedir (Haber3, 2011). Bu sayı, düğün
alışverişlerini Türkiye’de yapıp giden turist sayısı da eklenince, iki katına çıkmaktadır.
Rusya'nın en ünlü düğün magazin şirketlerinden birinin internet sitesinde
(www.wedding-magazine.ru), düğün turizmi yapılacak ülkeler arasında Türkiye’nin,
dünya sıralamasında 7. sırada yer aldığı ifade edilmektedir (Haber3, 2011). Dolayısıyla
Türkiye’nin bu pazarda iyi bir rekabet avantajı elde edebilecekken, bu pazara gerekli ilgiyi
vermemiş olması, Türkiye için önemli bir kayıp olarak düşünülmektedir.
Şüphesiz ki, yeni bir turistik ürünü geliştirmeden önce, söz konusuürünün destinasyon
potansiyelini değerlendirmek, önemli avantajlar sağlayabilecektir. Bunun için de, öncelikle
ilgili araştırmaların yapılması önem arz etmektedir. Bu husus düğün turizmi açısından
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değerlendirildiğinde, Türkiye’deki turizm araştırmacılarının bu alana henüz ilgi
göstermediği anlaşılmaktadır. Bu da Türkiye turizm yazını için önemli bir eksiklik olarak
görülmektedir.Turizm yazını tarafından bu alan göz ardı edilse de, özellikle Antalya’da
düğün turizmi üzerinde yoğunlaşmış şirketlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Turizmin
dört mevsime yayılmasına ve kışın atıl kalan tesislerin daha verimli kullanılabilmesine
olanak sağlayacak bu niş pazarda Antalya, girişimciler nezdinde bir altyapı oluşturmuştur.
Ancak destinasyonların markalaşmasıyla ilgili Antalya üzerinde yapılan bir çalışmada
Antalya’nın marka bir destinasyon olmasına rağmen, marka değerinin çok düşük olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Doğanlı, 2006). Turizm araştırmacılarının Antalya üzerinde düğün
turizmi ile ilgili araştırmalar yürütmesi, hem kentin markalaşması hem de düğün
turizminde geliştirilmesi yolunda katkı sağlayacaktır. Türkiye’de düğün turizmi
pazarında ilgi duyulan bir diğer şehir İstanbul’dur. 2010’da Dünya Kültür Başkentlerinden
biri seçilen İstanbul, İpar (2011) ve Uysal (2013)tarafından yapılan iki ayrı çalışmada,
yüksek değerde bir marka şehir olarak nitelendirilmiştir. Kendisine en yakın şehirler
olarak Roma ve Atina’nın belirtildiği İstanbul “İmparatorluklar Başkenti”, “Konuksever”,
“Medeniyetler Başkenti”, “Dinler Başkenti”, “Doğu ve Batı arasındaki şehir”, “Hoşgörü”
gibi kelimeler ile tarif edilmiştir (İpar, 2011; Uysal, 2013). Turizm araştırmacılarının
İstanbul üzerinde de düğün turizmini çalışması, kentin bu alanda gelişmesinde önemli
katkılarda bulunabilecektir. Böylece İstanbul’un sahip olduğu doğal imaj
kullanılarak,düğün turizmi pazarında başarılı bir tanıtım faaliyeti sürdürülebilir.
Düğün turizmini arz odaklı çalışmak elbette önemlidir. Ancak tüketicinin ne istediğini
bilmemek, önemli kayıplara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, ileride konuyla ilgili
yapılacak araştırmaların tüketici odaklı da yapılması sektörün gelişimi açısından önem arz
etmektedir. Nitekim doğru bir şekilde kurgulanmış, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir
ürünün uzun ömürlü olması, muhtemel bir sonuçtur.
Nitel veri toplama teknikleri, katılımcıların düşüncelerini detaylı öğrenmek için faydalı bir
yoldur. Ancak az sayıda kişiyle görüşülmesi, bir dezavantaj olarak kabul edilebilir. Bunun
üstesinden gelebilmek için, düğün turizmiyle ilgili araştırmalarda anket tekniğinin
kullanılması faydalı olabilecektir. Ancak düğün turizmine ilişkin yapılan yazın
taramasında önemli olduğu tespit edilen bir eksiklik, konunun çeşitli yönleriyle ilgili
herhangi bir ölçeğin bulunmamasıdır. Dolayısıyla konuyla ilgilenen araştırmacıların,
düğün turizminin birçok yönüyle (düğün turizmi planlamacılarının karşılaştıkları
sorunlar, düğün turizmi potansiyel katılımcılarının beklentileri gibi) ilgili ölçek geliştirme
çalışmaları yapması, ilgili yazına önemli bir katkı sunacaktır.
Sonuç olarak, Türkiye’de düğün turizminin geliştirilmesi için, düğün turizmine ilişkin
araştırmaların yapılması büyük önem arz etmektedir. Araştırmacıların söz konusu
konuyuampirik olarak çalışması, düğün turizmi sektörünün gelişmesine ve Türkiye’deki
turizm sektörünün yılın bütününe yayılmasına yardımcı olabilecek, ayrıca turizm yazınına
önemli bir katkı sunacaktır. Bu husus, bu çalışmanın, düğün turizmi konusuyla ilgilenen
ya da ileride ilgilenecek araştırmacılara bulunabileceği temel önerisidir.
Bu çalışmada yapılan analizler ve analizlere ilişkin sonuçlar, yapılan sistematik yazın
taraması, bu tarama için belirlenen anahtar sözcükler ve taramanın yapıldığı tarihler
kapsamındadır. Ayrıca düğün turizmiyle ilgili tespit edilen araştırmalar, bu çalışma için
yazın taramasının yapıldığı veri tabanları kapsamındadır. Öte yandan, bu çalışmada
sadece erişilebilen araştırmalar değerlendirmeye alınmıştır. Dolayısıyla çalışmanın
ekonomik sınırlılığı da bulunmaktadır. Başka anahtar sözcüklerle, farklı yazın taraması
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şekliyle, farklı veri tabanlarında ya da başka tarihlerde yapılacak yeni taramalar
sonucunda, daha fazla sayıda araştırmanın ve daha farklı sonuçların elde edilmesi
muhtemeldir.
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ÖZET
Yapılan bu araştırmanın amacı; Türkiye'nin tanıtımı kapsamında posta pullarının önemini
ortaya koyarak, Türkiye de yayınlanmış posta pullarının içerik analizini yapmaktır.
Çalışma’da 1990 ve 2016 yılları arasında yayınlanan posta pulları içerik analizi ile
incelenmiştir. 2016 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)’nın
web sayfası ziyaret edilerek veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda belirtilen
yıllar arasında 1421 adet posta pulunun yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu tarihlerde
arasında yayınlanan posta pullarında işlenmiş olan temalar 20 ana başlık altında
sınıflandırılmış ve elde edilen sonuçlar frekans ve yüzde analizlerine tabi tutulmuştur.
Yapılan incelemeler sonucunda PTT'nin yayınlamış olduğu pullarda en fazla kullanılan
temalar; yıl dönümü, kutlama, önemli gün ve haftalar konulu temalar (%17.10), Türk
kültür ve sanatı (%12.10), tarihi yapılar ve eserler (%10.49) ve ulusal - uluslararası
organizasyon ve spor organizasyonları temaları (%10.14)’nın olduğu tespit edilmiştir.
Buna karşın yapılan bu araştırma kapsamında PTT’nin yayınlamış olduğu turizm konulu
posta pullarının, en az kullanılan temalardan birisi olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Posta Pulları, Tanıtım, Türkiye
GİRİŞ
Uluslararası turizm endüstrisinde tanıtım faaliyetleri gittikçe yoğunlaşmakta ve ülkeler
turizm tanıtımına ayırdıkları bütçeleri sürekli olarak artırmaktadırlar (Kastal, 2008).
Dünyada turizm pazarından büyük pay alan ülkelerin, turizmdeki başarılarını etkileyen
unsurlar arasında tanıtım faaliyetlerinin çok önemli bir yeri olduğu bilimsel çalışmalarla
da kanıtlanmıştır. Potansiyel turistik talebi bir ülkeye çekmek, turistlerin güdülerinden
kaynaklandığı gibi ülke hakkında oluşturulan imaj ve yapılan tanıtım çabaları oldukça
önem arz etmektedir. Zira turizmde tanıtma kavramı aynı zamanda ülke turizmine yönelik
olumlu bir imaj oluşturmak ve turizmi uluslararası bir niteliğe kavuşturmak gibi
fonksiyonlara da sahiptir (Burgucu, 2013). Turizm ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel
gelişimlerinde önemli bir rol oynamaktadır (Smith, 1995). Aynı zamanda turizm tanıtımla
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beslenen bir sektördür ve bu kapsamdaki tanıtım faaliyetleri çeşitli araçlarla
gerçekleştirilmektedir (Demirbaş Karabulut, 2006). Türkiye hakkında uluslararası
kamuoyunda çıkan olumsuz haberler tanıtım faaliyetlerinin daha çok önem kazanmasına
neden olmuştur. Sahip olduğu potansiyele rağmen, Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinin
yetersiz olmasının yanı sıra ülke hakkında yapılan olumsuz propagandalar mevcut tanıtım
çalışmalarının da etkisini azaltmaktadır (Çetinel, 2001).
XVIII. yüzyılın sonlarında ve XIX. yüzyılda yaşanan posta ücretlerinin karşılanmaması
konusunda bazı sorunlar yaşayan İngiltere, bu sorunları gidermek için posta bakanı
Rowland Hill'in önerileri sonucunda, 1840 yılında üzerinde Kraliçe Victoria'nın portresinin
yer aldığı ilk posta pulunu çıkartmıştır. O yıllarda çıkartılan posta pulları sayesinde halkın
ve hazinenin zarar görmesi engellenerek posta pulları makbuz yerine kullanılmaya
başlanmıştır (Frewer, 2002; Düzenli ve Kavuran:,2004; Yazıcı, 2014). Türkiye'de ise
cumhuriyetin ilanı ile birlikte 1923 yılının Ekim ayında ay ve yıldızdan oluşan ilk posta
pulu basılmıştır. Posta pullarının önemli gelir getirici etkisinin olmasının yanında, ciddi
düzeyde dikkate alınması gereken bir tanıtım unsuru olduğu da söylenebilir
(www.pttpulmuzesi.org.tr, Erişim Tarihi:14.07.2016). Yapılan bu araştırmada posta
pullarının Türkiye'nin tanıtımına olan etkisi incelendikten sonra Türkiye de 1990 - 2016
yılları arasında yayınlanan posta pullarının içerik analizi gerçekleştirilmiştir.
LİTERATÜR BİLGİSİ
Turistik Tanıtım Kavramının Tanımı ve Önemi
Demir (2014:102) tanıtmayı, “bir tarafın bir duyguyu, düşünceyi veya kanıyı ileti haline
getirerek belirlenen hedef kitleye yazılı, sözlü, görsel ve işitsel teknik araçlarla iletmesi”
şeklinde tanımlarken, Avcıkurt (2010:15) “bir ülke ve ya işletme hakkında, onun
menfaatlerine uygun, onun lehinde olumlu imaj oluşturmak, saygınlığını artırmak
amacıyla belirli bir plan, politika dahilinde ve bir koordinasyon içinde açık, sürekli, yoğun
ve sistemli bir şekilde yürütülen faaliyetler” şeklinde tanımlamıştır.
Tanıtma, ürün veya işletme ile ilgili bilgiler vererek, ürünün görünürlülüğünü arttırarak
satış sorumlularını ve perakendecileri destekleyen bir unsurdur. Tanıtma aynı zamanda
imaj oluşturma, hedef kitleye iyi niyet ve sempati kazandırmanın yanı sıra negatif algıları
önlemeye yönelik çalışmalardır. Tanıtma daha çok potansiyel müşteri grubu olarak
belirlenen hedef kitleleri dikkate alarak yürütülen ve doğrudan halka yönelik yapılan
kapsamlı çalışmalardır (Echtner ve Ritchie, 1991; Sayım ve Sarısoy, 2010; Avcıkurt, 2010;
Şahbaz ve Keskin, 2012; Burgucu, 2013).
Turizm destinasyonlarının turizm gelirlerini arttırmak için birbirleri ile yoğun rekabet
halinde oldukları bilinmektedir. Destinasyonların hem doğal hem de yapay turizm ürün
ve hizmetleri bazı açılardan çeşitli üstünlüklere sahiptir. Destinasyonların sahip oldukları
bu üstünlüklerden faydalanmak için turistik zenginliklerin tanıtımı, pazarlanması ve uzun
vadede verimli kullanılması için çeşitli stratejiler belirlenmelidir (Kartal, 2008).
Turizmde tanıtma kavramı, insanların ilgilerini ülkede bulunan destinasyonlar ile bu
destinasyonlardaki ürün ve hizmetlerin üzerine çekerek, bu bölgelerde sunulan hizmetler
hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, insanların hafızalarında olumlu bir imaj
oluşturmak suretiyle turistik ürün ve hizmetleri satın almaya yöneltme çalışmalardır.
Yapılan bu çalışmalar sonucunda kısmen sosyal çıkarlar elde edilse de asıl amaç ekonomik
menfaatlere ulaşmak ve yapılan tanıtım sonucunda daha fazla gelir elde etmektir (Demir,
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2014). Destinasyonlar açısından tanıtma anlayışını yansıtan bu fonksiyonun unsurları ise
şunlardır (Demirbaş Karabulut, 2006);
•Pazar araştırmaları,
•Turistik ürün geliştirme,
•Dağıtım kanalları oluşturma,
•Tutundurma faaliyetleri,
•Satış sonrası turist memnuniyetini yükselten aktivitelerin keşfedilmesi.
Turizmde tanıtım öncelikli olarak bilgi fonksiyonunu içermektedir. Çünkü insanlara
turistik ürünün varlığı ve bu ürünün nerde olduğu ile ilgili bilgilerin verilmesi
gerekmektedir. Burada amaç turistik ürün hakkında tüketici zihninde bir şeyler meydana
getirmek ve turistlerin ülkeye çekilmesini sağlamaktır (Burgucu, 2013). Hedef kitlenin,
tanıtma yaklaşımlarının planlanmasında ülke ile ilgili bilinçlenme yapısının önemli bir
belirleyicisi olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü hedef kitlenin bilinçlenmesi;
ilgi oluşumu, bilinçlenme ihtiyacı ve bilinçlenme süreci gibi aşamalardan oluşmaktadır
(DPT, 2000). Öte yandan hedef kitlenin bilinçlenmesi ve kültürel yapısına yönelik bilgilerin
elde edilmesi, turistik tanıtımın başarıya ulaşmasında diğer bir önemli etkendir (Avcıkurt,
2010).
Turistik Tanıtma Kapsamında Posta Pullarının Önemi ve İşlevi
Pul, posta gönderilerinin ve posta ücretinin ödendiğini göstermek amacı ile kullanılan ön
yüzünde çeşitli resim, şekil veya motiflerin basılı olduğu, arka yüzü yapışkanlı, genellikle
kare ve dikdörtgen şeklinde olan ayrıca üçgen, daire ve altıgen şeklinde de hazırlanabilen
değerli kâğıt etiketlerdir (Frewer, 2002; Anameriç, 2006; Begiç ve Çelebilik, 2015).
Posta pulları, posta ücretinin ödendiğine yönelik işlevsel görevleri yerine getirmesiyle
birlikte, bu pullar sadece bir mektubun gönderilmesi için yapılan ödeme olmayıp, pulu
yayınlayan ülkenin bir sembolü olarak; ülkenin tarihi, kültürü, gelenek-görenekleri gibi
konular hakkında görüşlerini yansıtan basılı bir dildir. Buna göre, posta pulları, çağdaş
simgeleri en önemli hale getirmektedir. Bu da pulları, bağımsız devletlerin tarihini ve
yaşamını öğrenmek için önemli bir unsur haline getirmektedir (Düzenli ve Kavuran, 2004;
Gasımova ve Ehmedov, 2016). Yapılan araştırmalara göre pullar içermiş oldukları mesaj
veya temalar açısından farklı anlam ve içeriklere sahiptir. Bu kapsamda posta pullarının
sahip olabileceği anlam ve içerikler aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Brunn, 2001; Lebed,
2005);










Bir spor dalına ait resim veya özgün metin,
Anma günleri,
Ülke kültürüne ait resimler,
Ülke tarihi,
Ülke liderleri ve sanatçıları,
Ülke şehirleri,
Turizme konu olan çekicilikler,
Toplumsal mesajlar,
Kuruluş yılları ve yıldönümleri.

Bir ülke açısından gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri o ülkenin turizmi açısından etkin bir
şekilde pazarlanması amacı ile gerçekleşmektedir. Türkiye ise özellikle son yıllarda tanıtım
bütçesini eskiye oranla belirli bir miktarda arttırmış ve aynı zamanda tanıtım faaliyetlerini
de eskiye oranla daha başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye başlamıştır. Ayrıca son yıllarda
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Türkiye'de tanıtma faaliyetleri alanında uzman firmalar ve hedef kitle pazarlar dikkate
alınarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Öte yandan Türkiye’nin turistik tanıtımı
açısından özellikle önem verilmesi gereken bir konu vardır ki, bu da ülkemizde kullanılan
posta pullarıdır. Posta pulları, gerek bir ülkenin resmi kimliğinin oluşturulmasıyla,
gerekse o ülkenin tanıtımının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ile son derece önemli
işlevler gören basılı materyallerdir (Girgin ve Giritlioğlu, 2009). Yapılan bir araştırmaya
göre; sezonun en yoğun olduğu dönemlerde yaklaşık olarak 500.000’in üzerinde yerli ve
yabancı ziyaretçi alan bir turizm destinasyonundan 300.000’in üzerinde posta pulu
gönderilmesi (Yüksel ve Akgül, 2007) posta pullarının turizm destinasyonlarının tanıtımı
açısından önemini gözler önüne sermektedir.
Şekil 1 ve Şekil 2'de Türkiye'de kullanılan posta pullarından bazı örnekler verilmektedir.
Bu pullarda Türkiye açısından yüksek maneviyatı olan Çanakkale savaşlarının yıl dönümü
ve Türk kültürünü yansıtan ata sporlarından güreş temaların konu alınmıştır.

Şekil 1: Çanakkale savaşlarının 100. yılı
anısına 2015 yılında yayınlanan posta pulları

Şekil 2: Kırkpınar güreşleri 650. yılı
anısına 2011 yılında yayınlanan posta pulları

Yukarıda belirtilen mesaj ve temaları örneklerle çoğaltmak mümkündür. Pullar boyutları
bakımından küçük, ancak taşıdığı değerler açısından zengin unsurlardır. Pul
haberleşmedeki işlevinin yanı sıra tanıtımdaki; lobi, propaganda, kültür, eğitim ve sanat
taşıyıcısıdır. Pul yayınlandığı dönem ve yere ait mesajlar içeren tarihsel bir kaynaktır. Pul
aynı zamanda yayınlandığı ülkenin sanat anlayışını, kültürel özelliklerini, sosyal yaşamını,
üzerinde taşıyan bir grafik tasarım ürünüdür. Bununla beraber ülkelerin diğer ülkelere
vermek istediği bir mesajı, konuyu, olay ya da hizmeti de ifade eder. Pul, adını taşıdığı
ülkenin sembolü ve kültürel bir yansımasıdır (Deans ve Dobson, 2005; Dietz ve Foeken,
2008; Raento ve Brunn, 2008; Begiç ve Çelebilik,2015).
Posta pulları, turizm sektörüne ait çeşitli görseller içererek yayınlandığı ülkeye ait turizm
destinasyonları hakkında bilgi sunma özelliğine de sahiptir. Ülkeler turizm
destinasyonlarının tanıtımını yaparken aynı zamanda daha fazla kişinin bu destinasyonlar
hakkında görselleri görmesini de amaç edinmektedir. Bu amaçtan yola çıkarak turizm
konulu posta pulları ülke turizmi ve ülkedeki turizm destinasyonlarının tanıtımının
yapılması açısından ayrı bir öneme haizdir.
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Şekil 3: 2015 yılında basılan turizm konulu sürekli posta pulları

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Yapılan bu araştırmanın amacı; Türkiye'nin tanıtımı kapsamında posta pullarının
fonksiyonel önemini ortaya koyarak, Türkiye de yayınlanmış posta pullarının içerik
analizini yapmaktır. Çalışma'da 1990 ve 2016 yılları arasında yayınlanan posta pulları
içerik analizi ile incelenmiştir. PTT tarafından ilgili tarihlerde yayınlanan posta pullarında
işlenen temalar arasında turizm konulu posta pullarının da oran ve içerik olarak
incelenmesi, bu araştırmanın diğer bir amacını oluşturmaktadır. Bu araştırmada veri seti
olarak 1990 ile 2016 yılları arasında yayınlanan posta pulları dikkate alınmıştır.
PTT'nin hangi temaları kullandığının tespit edilme sürecine geçilmeden önce yayınlanan
posta pullarının sayısı belirlenmiş ve 27 yıl içerisinde toplam 1421 adet pulun PTT
tarafından yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu pullar araştırmacılar tarafından yapılan içerik
analizi sonucunda 20 ana başlık altında sınıflandırılmıştır. PTT'nin ilgili yıllara göre hangi
pulları kullandığının tespit edilebilmesi için 2016 yılının Mayıs ve Haziran aylarında
PTT'nin web sitesi araştırmacılar tarafından ziyaret edilmiş ve elde edilen veriler üzerinde
frekans ve yüzde analizleri gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Araştırmanın bulgular bölümünde iki konu incelenmiştir. Bulgular bölümünde incelenen
ilk konu, PTT tarafından yayınlanan pullarda işlenmiş olan temaların frekans ve yüzde
dağılımlarından oluşmaktadır. Bulgular bölümünde incelenen ikinci konu ise PTT
tarafından yayınlanan pullar arasında turizm konulu posta pullarının frekans ve yüzde
dağılımlarının ortaya konulmasıdır.
PTT tarafından 1990 ile 2016 yılları arasında yayınlanan posta pullarında işlenen temaların
sınıflandırmasına yönelik yüzde ve frekans analizleri Tablo 1’de verilmiştir.
İlgili tabloya göre PTT’nin posta pullarında en fazla kullandığı temalar, yıl dönümü,
kutlama, önemli gün ve haftalar (%17.10), Türk kültür ve sanatı (%12.10) ve tarihi yapılar
ve eserler (%10,49) olurken bunları, ulusal - uluslararası organizasyon ve spor
organizasyonları (%10.14) ile sosyal sorumluluk ve toplumsal mesaj (%7.88) kapsamlı
temaların takip ettiği görülmektedir. Öte yandan dini (%0.49) ve çocuk temalı (%0.49)
pullar ile diğer (%1.13) kapsamına giren "burçlar", "saatler" ve "balkan ülkeleri" ile ilgili
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oluşturulan temalı pullar ise, Türkiye'de yayınlanan posta pullarında en az işlenen temalar
olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda turizm temalı pullara bakıldığında ise bu temalı
pulların % 1.69 oran ile 20 ana tema başlığı arasında 15. sırada yer aldığı görülmektedir.
Tablo 1: 1990-2016 yılları arasında PTT tarafından yayınlanan pulların işlenmiş oldukları
temalara göre frekans ve yüzde analizleri
Kullanılan Tema

n

%

Yıl Dönümü, Kutlama, Önemli Gün ve Haftalar
Türk Kültür ve Sanatı
Tarihi Yapılar ve Eserler
Ulusal-Uluslararası Organizasyon ve Spor Organizasyonları
Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Mesajlar
Türkiye'nin İlleri
Türk-Dünya sanatçıları ve Eserleri
Hayvan Figürleri ve Bitkiler
Atatürk
Resmi Başlıklı Pullar
Türk Temalı
Ülkeler ile İkili İlişkiler
Doğal Güzellikler
Meslekler
Doğrudan Turizm Temalı
Taşıtlar ve Gemiler
PTT Konulu
Diğer (Burçlar,Saatler,Balkanlar vb.)
Dini Temalı
Çocuk Temalı
Toplam

243
172
149
144
112
94
88
80
61
58
35
33
28
25
24
23
22
16
7
7
1421

17.10
12.10
10.49
10.14
7.88
6.61
6.19
5.63
4.29
4.08
2.46
2.32
1.98
1.76
1.69
1.62
1.55
1.13
0.49
0.49
100

1990-2016 yılları arasında PTT tarafından yayınlanan turizm konulu toplam 24 adet pulun
olduğu tespit edilmiştir. Bu 24 adet pulun 12'sinin (%50) Türkiye'nin turistik illeri
başlığıyla, 4'ünün (%16.66) Türkiye'nin turistik çarşıları başlığıyla geriye kalan 8 pulun ise
her birinden 2 pul olmak üzere dağ turizmi (%8.33), alternatif turizm türleri (%8.33) ve
inanç turizmi (%8.33) kapsamında yayınlandığı tespit edilmiştir.
Tablo 2: PTT Tarafından Yayınlanan Turizm Konulu Posta Pullarında İşlemiş Oldukları Temalar
Kullanılan Tema
Turizm Konulu Destinasyonlar (İller)

n
12

%
50

Turistik Tarihi Çarşılar
Dünya Turizm Yılı
Dağ Turizmi
Alternatif Turizm Türleri
İnanç Turizmi
Toplam

4
2
2
2
2
24

16.66
8.33
8.33
8.33
8.33
99.98

SONUÇ VE ÖNERİLER
Posta pulları ülkelerin lobi, propaganda, eğitim, kültür ve sanat taşıyıcısıdır. Bu nedenle
posta pulları basıldığı dönem ve yere ait mesajlar içeren tarihsel bir kaynaktır. Posta pulları
fonksiyonel olarak ülkelerin tanıtımında da rol oynamaktadır.
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PTT’nin 1990-2016 yılları arasında toplam 1421 adet posta pulu yayınladığı ve bu posta
pullarında değişik temaların işlediği tespit edilmiştir. Öte yandan yapılan bu araştırmada
posta pullarının turistik tanıtım açısından önemi ortaya konularak Türkiye'de turizme
yönelik ne kadar pulun yayınlandığı da temalara göre incelenmiştir.
PTT'nin yayınlamış olduğu turizm temalı pullarda, inanç turizmi, alternatif turizm türleri,
dağ turizmi ve tarihi çarşıların işlendiği görülmektedir. Ayrıca turizm konulu pullarda
illerin isimleri ve bazı tarihi yapıların da tema olarak işlendiği tespit edilmiştir. Öte yandan
yayınlanan pulların hiç birinde Türkiye'nin en fazla turist çeken turizm türü olan deniz,
güneş ve kum turizmi temasının doğrudan kullanılmadığı tespit edilmiştir.
Bu araştırmada en fazla yıl dönümü, kutlama, önemli gün ve haftalar, Türk kültür ve sanatı
temalı pulların yayınladığı tespit edilirken, yayınlanan pulların çok az bir kısmının
doğrudan turistik tanıtımla ilgili olduğu görülmüştür.
Posta pullarında işlenen temalar arasında doğrudan turizm konulu posta pullarının 27 yıl
içerisinde 24 adet pulun basıldığı tespit edilmiştir. Bu pulların yıllara göre içeriği
incelendiğinde turizm temalı pulların yılda ortalama 1 tane basıldığı görülürken, bu 24
adet pulun 12 tanesinin, son 3 yıl içerisinde yayındığı tespit edilmiştir. Buradan hareketle
son yıllarda posta pullarında turizm temasının daha fazla dikkate alındığı söylenebilir.
Brunn (2001), Avrupa ve Merkez Asya ülkelerinde posta pullarını ikonografik açıdan
inceleyerek pullarda ikonografya'nın yaygın kullanılabileceğini ifade etmiştir.
Türkiye'deki posta pullarında daha fazla ikonografik unsurlar kullanılabilir. İkonografi
içerisinde özellikle tanınmış kişiler ile politik insanlar ortaya konularak yeni pul serilerinin
ve geçmişteki Türk bilginlerinin pullarda yer alması önerilebilir.
Frewer (2002) tarafından yapılan çalışmada Japonya'da yayınlanan posta pullarının sosyal
bir unsur olarak antropolojik geçmişine bakılmıştır. Frewer (2002) bir ülkenin antropolojik
tanınmışlığı ya da antropolojik olarak tanıtımında posta pullarının önemli bir unsur
olduğunu ifade etmiştir. Türk tarihinde ve Türk kültürel antropolojisinin tanıtımında da
posta pulların son derece önemli olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda Türk kültürü
üzerine antropolojik değerlerin ön plana konularak daha fazla ve kapsamlı pulların
yayınlanması önerilebilir.
Posta pulları sadece bir ülkenin tanıtımı değil aynı zamanda bir ülkenin yönetilme
yapısını, demokrasisini, tarihini ve kültürel yapısını tanıtan önemli bir unsurdur. Lebed
(2005) tarafından yapılan çalışmada 1950 ile 1980'li yıllar arasındaki sosyalist kamplardaki
pullar konu olarak işlenerek bu pullarda ülkenin, politik bir yapı olarak tanıtılmaya
çalışıldığı ortaya konmuştur. Türkiyede kendi demografik ve coğrafi yapısını ortaya
koyacak pul temalarına önem vererek daha fazla pulun basılması sağlanabilir.
Raento ve Brunn (2005) posta pullarının aynı zamanda önemli bir politik mesaj içerdiğini
ve ülkelerin vermek istediği politik mesajların posta pulları ile verilebileceğini
söylemektedirler. Türkiye ise hedef kitleye yönelik politik bir mesaj vermek istiyorsa
politik tanıtma kapsamında bu temaları kullanarak bu amacını gerçekleştirebilir.
Raento (2008) posta pullarının bir ülkenin tanıtımında önemli bir etkisi olduğunu
belirtmiştir. Bu noktadan hareketle Türkiye de daha fazla sayıda doğrudan turizm temalı
pul geliştirilebilir. Raento ve Brunn (2008) tarafından yapılan bir diğer çalışmada da
Finlandiya'daki posta pullarının çok farklı içeriğe sahip olduğu ve bununla birlikte bu
içeriklerin Finlandiya'nın hem tarihi hem ekonomik hem de kültürel tanıtımında önemli
bir unsur olduğunu vurgulanmaktadır. Türkiye'nin turizm tanıtımında kültürel
değerlerini daha fazla ortaya koyması gerekmektedir. Öte yandan Türkiye'de yayınlanan
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pulların sadece Türkçe olarak basıldığı gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda söz
konusu pulların Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Almanca ve diğer hedef kitlelere yönelik
dillerde basılması önerilebilir.
Girgin ve Giritlioğlu (2009), posta pullarının turistik tanıtımda önemli olduğunu
vurgulamış ve Türkiye’nin turistik tanıtımda posta pullarından daha yüksek düzeyde
yararlanılması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu kapsamda Türkiye, turistik tanıtım
açısından alternatif turizm türlerine konu olacak posta pullarının çeşitliliğini arttırabilir.
Posta pullarının diğer bir fonksiyonu ise pulun eğitimsel bir araç olarak kullanılabildiğidir
(Yazıcı, 2014). Birçok ülke vatandaşlarına verilmek istenen eğitimsel unsurlar ya da dikkat
çekilmek istenen mesajlar pullar vasıtası ile verilebilir. Türkiye hedeflediği ve
vatandaşlarına sunmak istediği eğitim unsurlarını dikkate alarak bu kapsamda daha geniş
ve detaylı bir pul koleksiyonu oluşturabilir. Öte yandan posta pullarının bir koleksiyon
aracı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu koleksiyonların çok uzun yıllar sergilenmesi
kuşaklar arası bilgi aktarımına katkıda bulunduğundan, posta pullarının kalıcı bir tanıtım
aracı da olduğu söylenebilir.
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ÖZET
Uluslararası ilişkilerde kırılmaların, sivil havayolu taşımacılığına yansımaları, Türkiye’de
Atatürk ve Antalya havalimanlarının ile karşılaştırmalı bir yaklaşımı ile alınarak; her iki
havalimanının, dış hatlar gelen ve giden yolcu trafiği istatistikleri, son dört yıl esas alınarak
incelenmiştir. 2016 yılı için, ilk altı aylık rakamlara göre değerlendirme yapılmıştır. Son
yıllarda meydana gelen, siyasi krizler ve terör olayları da göz önünde bulundurularak; bu
iki havalimanında, dış hatlar gelen-giden yolcu trafiği sayısında, yıllara göre meydana
gelen değişim incelenerektir. Son yıllardaki değişimin boyutuna dikkat çekilmiş ve
uluslararası ilişkilerde meydana gelen kırılmaların, havayolu taşımacılığına ve turizme
etkisi üzerinde durulmuştur. 2015 ve 2016 yılı ilk altı ay verilerine göre; karşılaştırma
yapıldığında, 2016 yılında, ilk altı aylık dönemde, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, geçen
seneye göre; % 1,42’lik bir artış, Antalya Havalimanı’nda ise; 2015 yılın verilerine göre; %
40,74’ lük bir düşüş söz konusudur. 2014-2015 yıllarına ait, Atatürk Havalimanı dış hatlar
gelen ve giden yolcu trafiği sayısına bakıldığı zaman; belirgin artışlar gözükmektedir.
Gelen-giden yolcu sayısındaki artış miktarı bir önceki yıla göre; 2014 yılında; % 8,65; 2015
yılında ise %10.18’lik bir artış söz konusudur. Antalya Havalimanı’nda ise 2014 yılında %
2,63’lük bir artış oluşmuştur. 2015 yılında ise, bu rakamlarda yılın sonunda %5, 94’ lük bir
düşüş meydana gelmiştir.
Anahtar Kelimeler: Krizler, Havayolu Taşımacılığı, Havayolu İstatistikleri, Atatürk
Havalimanı, Antalya Havalimanı,
GİRİŞ
Bulunduğumuz yüzyılda hızla gelişen teknolojik, sosyal, ekonomik ve politik sebeplerle,
ulusal ve uluslararası mesafelerin ortadan kalktığı görülmektedir (Beck, 2000; Stiglitz,
2002). Ülkeler arasındaki coğrafik sınırların ortadan kalkması ve ülkelerin siyasal, sosyal,
ekonomik, hukuki ve kültürel açıdan birbirlerine yakınlaşmaları günümüzde küreselleşme
kavramı ile ifade edilmektedir (Robertson, 1992).
Küreselleşme ile birlikte meydana gelen iletişim teknolojisindeki hızlı gelişmeler, ulaşım
araçlarının hız, konfor, kapasite ve fiyat faktörlerinde ortaya çıkan gelişmeler, uluslararası
turizmin gelişmesinde büyük rol oynamıştır (Mullings, 1999; Facio, Toro-Morn ve
Roschelle, 2004). Özellikle sivil havayolu taşımacılığının gelişmesi ve her kesime
faydalanabileceği imkânlar sunması turizm sektörünün daha da büyümesini sağlamıştır.
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Turizm endüstrisinin gelişme imkânları bol ve turizm potansiyeli yüksek olan ülkeler
açısından konuya bakıldığında, turizm sektörünün yabancı yatırımlar için çok cazip bir
alan oluşturduğu ifade edilebilir. Bu özelliği nedeniyle, gelişmiş olan ülkeler yönünden
olduğu kadar gelişmekte olan ülkeler için de turizm sektörü, üzerinde en çok durulan ve
bunun için de en çok teşvik görmeye hak kazanan sektör olma niteliğine sahiptir (Buluk
ve Özkök, 2016: 37-38).
Hem yatırımcılar hem de insanlar tarafından ilgi çekici bir sektör olan, turizmin temelinde
insanların dinlenme, eğlenme, kültürel, iş, alışveriş, sağlık, macera, merak, din ve arkadaşaile ziyaretleri gibi nedenlerle bir yerden başka bir yere seyahat etmeleri vardır. İnsanlar,
bu seyahatlerini gerçekleştirmeden önce bazı unsurları göz önünde bulundurmaktadır. Bu
unsurlar arasında harcanabilir gelir, turistik ürün fiyatı gibi ekonomik nedenler, sahip
olunan boş zaman, mesafe ve güvenlik unsuru öne çıkanlar olarak belirtilebilir. İnsanlar
hangi amaçla seyahat ederse etsin seyahatleri boyunca can ve mal güvenliklerinin
tehlikede olmasını istemezler. Bu yüzden insanların tatillerini geçirecekleri yerin güvenli
olması veya en azından güvenli olarak algılanması önem arz etmektedir (Yenişehirlioğlu,
Erdoğan, Polat ve Sarıışık: 2012).
Günümüz gelişmeleri dâhilinde dünyanın çeşitli noktalarında farklı nedenlerden dolayı
meydana gelen krizler ülkelerin çeşitli sektörlerine ve buna bağlı olarak ekonomileri
üzerinde büyük etki yaratmaktadır. Bu nedenle, bu konu üzerindeki çalışmalar gittikçe
önem kazanmakta ve ilgili sektör ve işletmelerin de ilgisini çekmektedir. Bu araştırmanın
temelinde krizlerin çeşitli sektör ve hem ulusal hem de uluslararası ilişkilere olan
etkilerinin ve bu etkilerin sonuçlarının neler olduğunu ortaya konulması bulunmaktadır.
Ayrıca bu çalışmada, turizm talebini etkileyen kriz türlerine değinilmiş ve özellikle politik
krizlerin ve siyasal şiddete dayalı krizlerin turizm talebi ve sivil havayolu taşımacılığı
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmaya turist gönderen ve turist kabul eden bölge
arasında büyük ölçekli siyasal krizler yaşanması, bölgede siyasal şiddete dayalı krizlerin
sık sık yaşanması (terörizm) turizm talebini ve sivil havayolu taşımacılığını doğrudan
etkileyebileceği düşüncesiyle yola çıkılmıştır. İlk olarak literatür taraması yapılmıştır.
Ayrıca Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletme’ sinin Türkiye’ ye gelen ve giden yolcu
sayısına yönelik her ay yayınlamış olduğu istatistikler son üç yıla göre incelenerek, 20152016 yıllarında yaşanan krizlerin hem turizm talebine hem de sivil havayolu taşımacılığına
nasıl yansıdığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER EKSENİNDE TURİZM, SİVİL HAVAYOLU
TAŞIMACILIĞI VE KRİZLER
Küreselleşme, Turizm ve Sivil Havayolu Taşımacılığı
Küreselleşme (Globalleşme / Globalizasyon), “ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi, sosyal
ilişkilerin yaygınlaşması ve gelişmesi, ideolojik ayrımlara dayalı kutuplaşmaların çözülmesi, farklı
toplumsal kültürlerin, inanç ve beklentilerin daha iyi tanınması, ülkeler arasındaki ilişkilerin
yoğunlaşması gibi farklı görünen ancak birbirleriyle bağlantılı olguları içeren, bir anlamda maddi
ve manevi değerlerin ve bu değerler çerçevesinde oluşmuş birikimlerin milli sınırları aşarak dünya
çapında yayılması” anlamına gelmektedir (Karluk, 1998). Başka bir tanıma göre;
küreselleşme “sosyal ve kültürel düzenlemeler üzerinde coğrafi sınırların ortadan kalktığı bir
sosyal bir süreç” olarak da tanımlanmaktadır (Okur ve Çakıcı, 2007). Kısacası
küreselleşmenin etkisi sadece ekonomide değil ayrıca sosyal bileşenlerde de
görülmektedir. Böylece, küresel dünyada çok büyük bir hızda değişen değerler, kurallar
ve şartların daha dinamik ve belirsiz bir dünyaya neden olduğu söylenebilir (Elgin ve
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Nuhoğlu, 2007). Küreselleşmeyle birlikte farklı ülkelerin ve bölgelerin sahip olduklarını
ekonomik olanaklarını özgürce kullanmaları, beraberinde sektörler arası rekabet güçlerini
tamamen değiştirebilmekte, firmalar ve ülkeler arasında “rekabet savaşı”nı
körüklemektedir. Sonuçta küreselleşme ile kastedilen, uzağın yakın olması ve ülkeler
arasında hiçbir engel ve formalitenin bulunmamasıdır (Bahar ve Sarı, 2006).
Küreselleşmenin çok boyutlu bir gelişme olması toplumları ve ülkeleri çok yönlü
etkilemekte ve böylece ekonomik, siyasal, kültürel, toplumsal, teknolojik vb. alanlarda
yaşanan değişim ve dönüşümler, küreselleşme süreçleri olarak tanımlanmaktadır (DPT,
2000). Küreselleşmenin getirmiş olduğu rekabetin her alana etki etmesiyle birlikte turizm
sektöründe hem gelişmeler hem de değişmeler meydana gelmiştir. 1980’lerden sonra
küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte, ulaştırma, iletişim ve konaklama sektöründe
ortaya çıkan gelişmeler, turizm sektörünün ekonomik faaliyetler arasında ne kadar önemli
bir yerinin olduğunu göstermiştir. Küreselleşme ile beraber, turizm destinasyonu
konumunda olan ülkelerin ekonomilerinin dışa açılmaları sonucunda, bu ülkelerin
sektördeki rekabet edebilirlikleri ve turizmden sağladıkları pay da buna paralel olarak
artış göstermiştir (Paksoy, 2005; Croes, 2005).
Küresel gelişmelerin sonucunda meydana gelen, uluslararası turizmin gelişmesi
doğrultusunda oluşan ve turizm sektörünü de etkileyen diğer gelişmeler incelendiğinde
küreselleşme, ulaşım araçlarındaki hız, konfor, kapasite, fiyat, turizm yatırımları, sermaye
hareketleri, finans ve bankacılık sektörleri ile turizm sektörü arasındaki ilişkilerin artması,
bilişim ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler, farklılaşan seyahat
güdüleri ve dağıtım kanallarının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Çetintaş, 2000; Özbey,
2002; Çeken, 2003). Ayrıca küreselleşme, turizm sektöründe seyahat özgürlüğünü
kolaylaştırmış, turizm sektörünün büyük ölçüde gelişmesine, eskiye kıyasla çok daha fazla
insanın turizm hareketlerine katılmasını sağlamıştır (Johnson ve Iunius, 1999).
Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası hava taşımacılığındaki ilerlemeler, ucuz petrol
fiyatları, jet uçaklarının ve geniş gövdeli uçakların kullanımı uluslararası hava trafiğini
olumlu yönde etkilemiştir.
Sivil havacılık sektörünün gelişimine bakıldığındaysa sivil havacılık sektörünün tarihi II.
Dünya Savaşı’na kadar uzanmaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra eski askeri uçakları
kullanarak insan ve eşya taşımacılığı yapılarak gelişmeye başlayan sivil havacılık, birkaç
yıl içinde Kuzey Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerini kapsayan uçuşlar yapan
birçok şirket kurulmuştur. İlk jet uçağı Comet istenilen devamlılığı sağlayamamış ancak
ardından Boeing firmasının 707 uçağını tasarlamasıyla 1957 yılında havayolu taşımacılığı
ivme kazanmaya başlamıştır. Bunun ardından Boeing 707 öncülüğünde gelişen yolcu
uçağı tasarımları Boeing 747 ile çağ atlamış ve uzun mesafelere kısa sürede ulaşım
sağlanmıştır. 1950’li yıllarda kurulan uluslararası havacılık örgütleri ve birlikleri de
havayolu taşımacılığına gerekli standartları getirmiştir. Bu standartlar havacılığın daha
güvenli olmasını sağlamış ve küreselleşen dünyada havacılığın ön plana çıkmasına olanak
tanımıştır. Sonrasında Dünyada gerçekleşen serbestleşme hareketinin etkisiyle bilet
fiyatları, rota ve uçuş programlarındaki kısıtlamalar ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla
rekabeti de önemli ölçüde artırmıştır. Uçak tasarımcıları bu durumdan faydalanarak
optimum hız ve yolcu kapasitesine sahip düşük yakıt tüketimli, düşük gürültülü ve düşük
emisyonlu, daha hafif ve verimli uçaklar tasarlamaya çalışmışlardır. Bu gelişmeler ışığında
havacılık artık özel yatırımcıya açılmış ve devlet tekelinde olan kuruluşlar da özelleşmeye
başlamıştır. Özelleşmeyle birlikte havayolu şirket sayısı, yolcu sayısı, uçak miktarları
belirgin bir biçimde artırmıştır (Karatay, Şahin, Yalçın ve Kırtılığlu, 2014).
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Havacılık sektörü küresel ekonomik parametrelere doğrudan bağımlı bir sektördür.
Dünyadaki tüm ekonomik krizler sivil havacılık sektörünü olumsuz yönde etkilemiştir.
1990’lı yılların başında meydana gelen Körfez Savaşı yolcu sayısında büyük oranda
azalmaya sebep olarak sivil havacılık sektörüne önemli ölçüde zarar vermiştir. Bu zararla
birlikte şirketler filolarını küçültme, personel çıkarma, sefer noktası ve sayısı azaltma gibi
yollara başvurmuşlardır. Tüm bunlara rağmen havacılık sektörü kısa süreli yaşadığı
sarsıntıları çabuk atlatmış ve 21.yy’a girerken yolcu ve kargo taşımacılığı alanındaki
yüzdesini artırmıştır (Karatay, Şahin, Yalçın ve Kırtılığlu, 2014).
Sivil havacılık sektörünün Türkiye’deki gelişimi 1933 yılında devlet eliyle kurulan ‘Hava
Yolları Devlet İşletmesi’ bugünkü adıyla THY 1990 yılına kadar ülkemizin tek havayolu
ticareti yapan şirketiyle başlamıştır. 1933’te 5 adet uçakla hizmete başlayan şirket 1947
yılında ilk yurtdışı seferini yapmış ve 1955 yılında bugünkü adı olan Türk Hava Yolları
ismini almıştır. 1983 yılında 30 uçakla 2.5 milyon yolcu taşıyan THY 1990 yılı başında
sermayesini 700 milyar TL’ ye çıkarmıştır (Karatay vd., 2014). THY deki bu gelişim özel
hava yolu şirketlerinin kurulmasını tetiklemiştir. Sunexpress Havayolları 1989 yılında %50
THY, %50 Lufthansa Airlines ortaklığı ile kurulmuştur.1990 yılında Pegasus 1992 yılında
da Onur Air’ in kurulması sektörde yeni bir dönem açmış ve rekabeti de beraberinde
getirmiştir. 2000’li yıllara gelirken artan taleplere yetişemeyen ülkemiz havacılığın her
alanında özelleşmeyi uygun görmüş ve gerekli adımları atmıştır. Türkiye, sivil havacılık
sektöründe ilk kez uygulanan; Yap-İşlet-Devret modeli sayesinde yapımı gerçekleştirilen
yıllık 5 Milyon yolcu kapasitesine sahip Antalya Havalimanı Yeni Dış Hatlar Terminal
Binasını 31 Mart 1998 tarihinde hizmete açmıştır (UDHB, 2012). 2000 yılında DHMİ
tarafından işletilen ve ülkenin en önemli ve en büyük havalimanı olan Atatürk
havalimanına Yap-İşlet-Devret modeli ile 30 aylık bir çalışmanın ardından yeni bir
terminal binası kazandırılmıştır. 2003 yılına gelindiğinde yıllık iç ve dış hat yolcu sayısı 34.
5 milyona ulaşmıştır. Bu yıldan itibaren 10 yıl içerisinde havayolları, ulaşım sektöründeki
payını sürekli artırmış ve insanların ilk tercihi haline gelmiştir (Çınar, 2013).
Sivil hava taşımacılığındaki gelişmelerin seyahat özgürlüğü tanıması, insanların turizm
faaliyetlerine katılımını kolaylaştırmıştır. Yaklaşık 1950-1960 yıllarında sivil hava
taşımacılığının gelişme göstermesiyle paralel olarak kitle turizmi de gelişme göstermiştir.
Paket tur olarak adlandırılan ve yer hizmetlerini de içeren organize seyahatler, zaman
faktörünü önemseyen insanların en çok tercih ettiği seyahat tarzı olmuştur. Turizm ve
havayolu ilişkilerinin, ortaya çıktığı tarihten günümüze kadar kesintisiz gelişmesi, her iki
sektörün de yenilik ve gelişmelere açık ve birbirleriyle bağlantılı olmasıyla ilgilidir.
Uluslararası hava taşımacılığındaki ilerlemeler, turizm endüstrisindeki gelişmeler ve
uluslararası ticaretin büyümesi, turizmin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Döviz ve dış
seyahat kısıtlamaları ile vizelerin kalkması, gelir ve serbest zaman artışı ile ücretli izin
turizm talebini artırmıştır. Bu nedenlerden dolayı sürekli büyüyen uluslararası turizm
pazarı, birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin bu pazardan pay almak için rekabet
etmesine neden olmuştur (Arıkan, 1998: 47) .
Hem sivil hava taşımacılığında hem de küreselleşmedeki çift yönlü gelişmeler hız
kazanmakta ve bu gelişmelerin çok yönlü olması turizmi etkilemekte ve etkileri de çok
yönlü olarak ortaya çıkmaktadır. Fakat diğer taraftan turizm de küreselleşmeyi
etkilemekte ve turizm sektörünün sorunları ulusal veya bölgesel olmaktan ziyade, küresel
niteliğe bürünmüştür (Özbey, 2002).
Krizler, Turizm ve Sivil Havayolu Taşımacılığı
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Küreselleşmeyle birlikte hem ekonomi hem de ulaşım olanaklarının varlığı, turist veren ve
turist alan ülkeler arasında politik ve ekonomik kararların uygulanmasını sağlamaktadır.
Turist veren ve turist alan ülkeler arası yapılan serbest dolaşım, vize, pasaport gibi işlemler
hakkında belirlenen şartlar çerçevesinde uluslararası anlaşmalar yapılmaktadır. Ancak
küreselleşmenin bir etkisi olan krizler, tehditler ve riskler uluslararası bir niteliğe sahip
olmakla birlikte turizm talebini de etkilemektedir. Bakıldığında dünyanın çeşitli
coğrafyalarında doğal, ekonomik, siyasal ve sosyal açıdan yaşanan krizlerin etkisinin
giderek arttığı görülmektedir. Bir kriz ortamı olarak düşünülebilecek şiddet dönemleri
yarattıkları finansal, sosyal ve siyasal sonuçları ile birçok faktörü etkilemektedir. Başlıca
krizleri temel başlıklar halinde şöyle sıralamak mümkündür (Küçükaltan, 2012: 31) :

Ekonomik krizler

Siyasal krizler

Doğal afete dayalı krizler

Biyolojik krizler

Sosyal krizler

Siyasal şiddete dayalı krizler (Terörizm)
Çalışmanın konusu olan siyasal kriz; bir ülke için lokal olmaktan çok uzak bir şekilde
domino etkisiyle, birden çok bölgeyi, sektörü, işletmeyi etkileyebilen hatta ülkeye giriş
çıkışları sıkıntıya sokan en büyük kriz türlerinden biridir. Çoğu zaman çözümü yıllar
sürmekle birlikte bazen de çözüme hiçbir zaman ulaşılmayabilmektedir. Örneğin, Fransa
meclisinin kabul ettiği ancak daha sonra anayasa mahkemesinin geri çevirmiş olduğu
“sözde Ermeni soykırımının” reddini suç sayan yasa tasarısı, Türkiye’yi hızlı bir şekilde
Fransa ile politik bir krizin ortasına sürüklemiştir (Kesimli, 2011: 33). Türkiye bu yasa
tasarısına karşın yaptırımlar üretmeye ve uygulamaya başlamış, hemen ardından da
Fransa sokakları orada yaşayan Türklerin gösterilerine sahne olmuştur. Bu olaylar zinciri
hükümetler düzeyi başta olmak üzere birçok düzeyde Fransa ile Türkiye’yi karşı karşıya
getirmiştir (Yenişehirlioğlu, Erdoğan, Polat ve Sarıışık:2012).
Kriz, genel olarak düzgün olmayan ve reform gerektiren bir istikrarsızlığı ifade etmektedir
(Öztürk ve Türkmen, 2005: 169). Türk Dil Kurumu’na (2009: 1243) göre ise kriz “Bir
toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım,
buhran” olarak tanımlanmaktadır. Politik şiddet, resmi idari hükümet veya muhalefet gibi
hükümet karşıtları tarafından politik olarak motive edilmiş bir gücün uygulama biçimidir.
Ayrıca, politik şiddet politik istikrarsızlık kavramının da en önemli bileşenlerinden birisi
olarak görülmektedir (Neumayer, 2004: 260). Güvenlik sorunlarının ortaya çıkmasından
dolayı yaşanan Turizm krizinin yapısını oluşturan dört belirleyici kategori bulunmaktadır
(Mansfeld, 2009: 31):

Güvenlik durumunun yapısı.

Potansiyel turistlerin özellikleri.

Turizmin krizden etkilenmiş halinin özellikleri.

Krizden etkilenen destinasyonların kriz yönetim metotlarının türü.
Neumayer’in (2004: 274) yaptığı çalışmaya göre politik şiddet veya krizin turist varışları
üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Tunus’ ta işsiz bir gencin (Mohammed
Bouazizi) geçimini sağladığı pazar arabasının polis tarafından elinden alınması ve bu
gencin kendini yakmasıyla başlayan ve bir domino etkisiyle bütün ülkeye yayılan Yasemin
Devrimi sonrasında Ocak 2011 ve Ağustos 2011 tarihleri arasında önceki yılın aynı
dönemine göre turist varışlarında % 39’luk bir düşüş yaşanmıştır (Becheur, 2011: 13).
Dünya Turizm Örgütü’ne göre “Arap Baharı” olarak bilinen ve Kuzey Afrika ile Ortadoğu
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ülkelerinde yaşanan süreç bu bölgelere olan turizm talebinde büyük düşüşlere neden oldu.
Ortadoğu’da % 9 ve Kuzey Afrika’da % 15 oranında turist sayısında bir düşüş
gerçekleşmiştir (UNWTO, 2011: 5). Birbirine komşu ülkelerin birisinde yaşanan politik
veya diğer krizler, komşu diğer ülkeleri doğrudan etkilemediği sürece bir fırsat olarak
görülebilmektedir (Neumayer, 2004: 262). Dünya Turizm Örgütü’ne göre; Suudi
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar ve Türkiye gibi ülkeler, Kuzey Afrika
ve Ortadoğu’ya yaşanan politik kriz nedeniyle gidemeyen turistleri çekerek bu krizden
yararlanmışlardır (UNWTO, 2011: 5). Daha da yakın bir tarihe gelindiğinde Türkiye’nin 24
Kasım 2015 günü sınırlarını ihlal eden Su-24 Rus savaş uçağını düşürmesiyle RusyaTürkiye arasında siyasal bir kriz başlamıştır. Bu olay Rus-Türk ilişkilerini etkilemiştir.
Özellikle 1990’lardan sonra iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği kademeli olarak
gelişmiştir. Enerji sektörü, inşaat sektörü, tarım sektörü ve turizm sektörü önemli işbirliği
alanlarıdır. Bu kriz sonucunda Rusya’nın önemli Turizm operatörleri olan Pegas Touristik,
Natalie Tours, Biblio Globus ve Tez Tour yapmış oldukları açıklamada; Türkiye’ye olan
paket turların iptal edileceğini duyurmuşlardır (RT News, 2016).
2015 yılında Türkiye’ye gelen turist sayılarının ülkelere göre sıralamasına bakıldığında
Ocak-Ekim ayları arasında en fazla paya sahip ülke Rusya’dır. En fazla düşüş yaşanan ülke
sıralamasında da %19,2 ile yine Rusya’nın liste başında olduğu görülmektedir (Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği, 2015). Bu etkende, Rusya’da bozulan ekonomik durumun etkili
olduğu söylenebilir. 2014 yılında da Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısının toplam
turist sayısı içindeki oranı %12 den fazladır. Rusya’nın Türkiye’ye uygulamaya çalıştığı
turizm yaptırımının ise başka ülkelerce değerlendirilmeye çalışıldığını görülmektedir.
Örneğin, Rusya’nın bu yaptırımından sonra İsrail Rusya Turizm sektörüne açılarak Rus
Turistlere kendi ülkelerine gelmeleri için çağrı yapmıştır (YNet News, 2016). İsrail Turizm
Bakanlığı sözcüsü Michal Gersler’in yaptığı açıklamaya göre, İsrail turizm konusunda
Rusya’ya odaklanmıştır ve bir alternatif yaratmak istemektedir. Rusya kendi ülkesinden
turistlerin Türkiye’ye gelmemesi için DEAŞ unsurlarının bir tehdit olacağını vurgulamaya
çalışmaktadır (Times of Israel, 2016). Buradan da anlaşılacağı üzere, uluslararası ilişkilerde
etkili olan krizler sadece tek yönde değil birçok yönde olabilmektedir. Siyasal krizin yanı
sıra 2015, 2016 yıllarında Türkiye’de meydana gelen siyasal şiddete dayalı krizin diğer bir
ifadeyle terörizmin de etkisiyle Türkiye’ye gelen turist sayısında azalmalar görülmektedir.
Bu krizleri tekrar hatırlatacak olursak; 6 Ocak 2015 tarihinde Sultanahmet meydanında
meydana gelen bombalı saldırı, 20 Temmuz 2015 - Suruç saldırısı, 2 Ağustos 2015 - Ağrı'da
jandarma karakoluna yapılan saldırı, 10 Ekim 2015 Ankara Garı'nda Barış Mitingi' ne
düzenlenen saldırı, 12 Ocak 2016 - Sultanahmet' Meydanı’nda düzenlenen intihar saldırısı,
17 Şubat 2016 - Ankara'da bombalı araçla düzenlenen saldırı, 13 Mart 2016-Ankara’da
gerçekleşen bombalı araba saldırısı, 07 Haziran 2016-İstanbul Vezneciler çevik kuvvet
aracına bombalı saldırı, 28 Haziran 2016- İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen
canlı bomba saldırısıdır. 2014-2016 yıllarında Ocak-Mayıs aylarında Türkiye’ye gelen
yabancıların milliyetlerine göre karşılaştırılmasına bakıldığında arka arkaya gelen hem
siyasal hem de siyasal şiddete dayalı krizlerin Türkiye’ye gelen turist sayısını nasıl
etkilediği görülmektedir.
İstanbul Atatürk Havalimanı, Dış Hatlar Terminali'nde meydana gelen saldırıda en az 42
kişi hayatını kaybetti, 239 yaralandı. Ölenler arasında 10 tane yabancı uyruklu
bulunuyordu. Bu saldırı ile birlikte son 18 ay içerisinde 10 tane saldırı gerçekleşmiş oldu
(BBC, 2016). Çalışma hazırlandığı aşamada ise 15 Temmuz 2016 günü Türkiye’de başarısız
bir darbe girişimi olmuştur. Olaylar sonucunda 104' ü darbe yanlısı asker olmak üzere
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300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 1491 kişi yaralanmış, farklı rütbelerden 8036 asker
gözaltına alınmıştır. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı
sayısı 10 bini bulmuştur. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi
görevden alınmıştır (Wikipedia, 2016).
Söz konusu gelişmeler ışığında bu çalışma, 2016’nın dış hatlar gelen giden yolcu trafiği
sayısının, yalnızca ilk altı aylık istatistiklerinin değerlendirilmesi ve analizini içermektedir.
Daha sonraki çalışmalarda; ilerleyen dönemdeki istatistikler de açıklandıktan sonra, tüm
bu krizlerin uzun dönemli etkilerini analiz etmek de mümkün olabilecektir. Ancak
unutulmaması gereken bir husus, krizlerin turizme yansıma etkileri bir süre sonra –yeni
krizler olmadığı takdirde- azalarak ortadan kaybolmaktadır.
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü (2016), turizm istatistiklerine göre; 2014-2016
Ocak-Mayıs ayları arasında Türkiye’ye gelen yabancıların istatistiklerine bakıldığında
birkaç ülke haricinde genel bir düşüş görülmektedir. Bu düşüşe sebep olan ise yukarıda
bahsedilen hem uluslararası ilişkilere yakından etki eden siyasal krizler hem de siyasal
şiddete dayalı olan krizlerdir. İstatistiklere bakıldığında özellikle Rusya Federasyonu’ndan
gelen turist sayısında aşırı bir azalma mevcuttur. 2014 yılında Ocak-Mayıs ayları arasında
gelen turist sayısı 1 118 520 iken 2016 yılında 138 181 kişiye düşmüştür. Genel istatistiklere
bakıldığında 2014 yılında Ocak-Mayıs aylarında toplam 10 903 146 kişi gelirken 2016
yılında bu sayı 8 301 933’ e gerilemiştir. Aradaki farka bakıldığında 2 601 213 oranında bir
kayıp söz konusudur. Bu fark, özellikle krizlerin yaşandığı 2015-2016 yılları arasında
görülmektedir.
TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARINA KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM
Havayolu Taşımacılığı
Hava taşımacılığı, insanların, yükün (kargonun) ve postanın yer ve zaman faydası
sağlayacak şekilde, bir hava aracı ile havadan yer değiştirmesi olarak tanımlanmaktadır.
Başka bir ifade ile insanların ve/veya yükün bir hava aracı ile yer değiştirmesi faaliyeti
hava taşımacılığı hizmeti sayesinde mümkün olmaktadır. Sadece kar amacı güdülerek
yapılan uçuşlar değil, aynı zamanda kişisel amaçlar doğrultusunda yapılan uçuşlar da bu
tanım kapsamına girmektedir. Yapılış amacı her ne olursa olsun, insan, yük ya da postanın,
bir hava aracı ile yer değiştirmesi; hava taşımacılığı olarak tanımlanmaktadır (Gerede,
2002: 9).
Havayolu ulaşımının önem kazanmaya başlaması ile birlikte, diğer ulaşım türleri tercih
edilmemeye başlanmıştır. Havacılık tarihinin dönüm noktalarından birisi, 1927 yılında
gerçekleşen ilk kıtalar arası havayolu taşımacılığıdır. Yolcu taşıma amacı ile yapılan ilk
uçak seferi 1936 yılında gerçekleştirilmiştir. 1958 yılında, Boeing firmasının ilk kez jet uçağı
teknolojisini, yolcu uçaklarında kullanmasıyla havayolu taşımacılığındaki gelişmeler hız
kazanmıştır. 2. Dünya savaşı sonrasında, atıl kalan uçakların yolcu taşımacılığında
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, havayolu taşımacılığı hız kazanarak, turizmin
gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur (Mısırlı, 2013: 12).
II. Dünya Savaşı sonrasında, havayolu taşımacılığı ticari bir boyut kazanmıştır. Savaş
yıllarında, uçak üretim teknolojisinin hızla gelişmesi, savaş sonrasında çok sayıda pilotun,
yeteneklerini ticari kazanca çevirme istekleri ve ülkelerin savaşın olumsuz izlerini hızla
yok edip kalkınma hamlelerine girişmesi, havayolu ile yolcu ve yük taşınmasının ticari
kazanç elde edilecek bir iş kolu olması sonucunu doğurmuştur (Karagülle ve Birgören,
2013: 37).
Havayolu İstatistikleri
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Herhangi bir havalimanından uçak hareketleri; havalimanına gelen ya da giden yolcu ve
yük (kargo, posta ve bagaj) hareketleridir (DHMİ İstatistikler, 2016).
Havalimanı Uçak Trafiği, havalimanına inen veya kalkan uçak trafiği hareketidir. İniş ve
kalkış toplamı iki hareket olarak sayılmaktadır. Yolcu Trafiği ise, hava yoluyla seyahat
eden uçuş personeli ve kabin mürettebatı hariç uçaktaki tüm bireylerdir (İstatistiklerde
yolcu sayısına kucaktaki bebek dahil edilmemektedir). Yolcu trafiği, gelen ve giden yolcu
olarak kişi sayısı olarak verilmektedir (DHMİ İstatistikler, 2016).
Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin istatistiklerinde, havalimanlarını kullanan yolcular;
geliş ve gidişlerinde ayrı olmak üzere iki defa sayılmaktadır. Bu istatistiklerde, yer alan
kişi sayısı ikiye bölünerek tekil kişi sayısı bulunabilmektedir. Çalışmanın verileri; dış
hatlar gelen ve giden yolcu trafiği sayısına göre düzenlenmiştir. Yolcu sayısı olarak veriler
kullanılmamıştır.
Havayolu istatistiklerinde verilerin zaman kapsamı; 1960 yılından itibaren yıllık olarak,
1989 yılından itibaren aylık olarak üretilmektedir (DHMİ İstatistikler, 2016).
Sivil havayolu taşımacılığı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de, uluslararası boyutuyla
farklı sektör ve iş alanlarını etkilemektedir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine
göre; ülkemize gelen turistlerin % 70’i hava yolunu tercih etmektedir (Türkiye Sivil
Havacılık Sektörü Meclis Raporu 2015: 57). Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin
istatistiklerinden yararlanılarak alınan veriler, Microsoft Excel programında
düzenlenmiştir.

Şekil 1. 2014 YILI HAVALİMANLARI DIŞ HAT YOLCU PAYLARI
Kaynak: Türkiye Sivil Havacılık Sektörü Meclis Raporu 2015: 43

Şekil 1’de görüldüğü gibi; 2014 yılında, en fazla toplam dış hat yolcu trafiği, İstanbul
Atatürk (%48), Antalya (%27), İstanbul Sabiha Gökçen (%11) ve Muğla Dalaman (%4)
Havalimanlarında gerçekleşmiştir.
Çalışma kapsamında; Türkiye geneli, dış hat yolcu payı olarak; ilk iki sırada yer alan;
İstanbul Atatürk Havalimanı ile Antalya Havalimanı dış hatlar gelen-giden yolcu
istatistiklerinden veriler elde edilmiştir. Son üç yılın verilerine göre; dış hatlar gelen-giden
yolcu trafiği sayısına göre karşılaştırmalar yapılarak; turizm sektörüne yansımaları
değerlendirilmiştir.
Çalışmada, dış hatlar gelen-giden yolcu trafiği sayısının
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incelenmesinin nedeni, Türkiye’ye yönelik dış turizm talebinin, sivil havayolu
taşımacılığıyla yakından ilişkili olduğunun düşünülmesidir. Çalışmada kullanılan bu
veriler; 2015- 2016 İstanbul Atatürk Havalimanı ile Antalya Havalimanı, dış hatlar gelengiden yolcu trafiği istatistiklerinin, ilk altı aylık verilerinin karşılaştırılması ve 2013, 2014,
2015 İstanbul Atatürk Havalimanı ile Antalya Havalimanı dış hatlar gelen-giden yolcu
trafiği istatistiklerinin karşılaştırılması olarak iki şekilde incelenmiştir.
Çalışmada verileri karşılaştırılacak olan havalimanları hakkında bilgi vermek yararlı
olacaktır.
Atatürk Havalimanı veya eski adıyla Yeşilköy Havaalanı, İstanbul' un Avrupa Yakası'nda
bulunan uluslararası havalimanıdır. 1900’lerin başında Türkiye'de ilk hava ulaşımının
başlatıldığı yer olan Atatürk Havalimanı, 1953 yılında uluslararası hava trafiğine
açılmıştır. 2014 yılı istatistiklerine göre dünyanın 13. en yoğun yolcu trafiğinin olduğu
havalimanıdır. Türkiye'deki istatistiklerine göre ise toplam yolcu trafiği bakımından
birinci havalimanıdır. Günlük ortalama 1100 uçağın kullandığı havalimanı, Avrupa'nın en
önemli transit yolcu havalimanları arasında bulunmaktadır. Atatürk Havalimanı, ülkenin
en işlek havalimanıdır (Wikipedia, 2016). İstanbul Atatürk Havalimanı, 2014 yılında
ortalama kalkış sayılarına göre de, Avrupa’da 5. sırada yer almıştır (Sivil Havacılık Meclisi
Sektör Raporu, 2015: 41).
Antalya Havalimanı ise Türkiye'nin Akdeniz kıyısında bulunan başlıca turizm ve tatil
merkezi olan Antalya'nın, şehir merkezinin 10 km. doğusunda yer almaktadır. Büyük ve
modern havalimanı, özellikle yaz aylarında, Türkiye'nin güney sahillerine gelen
milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Yolcu trafiğine göre Avrupa'nın en
kalabalık havalimanları listesine göre Avrupa'nın 14. en yoğun havalimanıdır.
Türkiye'deki Havaalanları İstatistiklerinin 2015 verilerine göre, toplam yolcu trafiği
bakımından üçüncü havalimanıdır (Wikipedia, 2016).
2015-2016 İstanbul Atatürk Havalimanı İle Antalya Havalimanı, Dış Hatlar Gelen Giden
Yolcu Trafiği Sayısı İstatistiklerinin
(2015-2016 İlk Altı Aylık Verilerinin)
Karşılaştırılması
Tablo 1: 2015-2016 Yılı İstanbul Atatürk Havalimanı (İlk Altı Ay) Dış Hatlar Gelen Giden Yolcu
Trafiği Verilerinin Karşılaştırılması
AYLAR

2016

2015

FARK

DEĞİŞİM ORANI %

OCAK

3.161.671

3.021.864

139.807

4,63

ŞUBAT

6.094.665

5.664.044

430.621

7,60

MART

9.419.850

8.849.214

570.636

6,45

NİSAN

12.298.815

12.849.063

-550.248

-4,28

MAYIS

16.337.052

16.014.869

322.183

2,01

19.597.612

27.184

0,14

HAZİRAN

19.624.796

TOPLAM
66.936.849
65.996.666
940.183
1,42
Kaynak: http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx, Yolcu Trafiği, Gelen Giden, 26.07.2016

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nda, dış hatlar
yolcu sayısında, 2016 yılında, ilk altı aylık dönemde, geçen seneye göre; % 1,42’lik bir artış
söz konusudur. Sadece 2016 Nisan ayında, % 4,28 oranında bir düşüş söz konusudur. Diğer
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aylarda ise yükseliş gözlenmektedir.
Dış hat gelen-giden yolcu istatistikleri
karşılaştırıldığında ise; İstanbul Atatürk Havalimanın da Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait
istatistiklerde; yolcu trafiği sayısında artış görülmektedir. Mayıs ve Haziran aylarında ise
yükseliş devam etmektedir. Geçen yılın ilk altı aylık dönemine göre; toplamda; 940 183 kişi
bir artış gözükmektedir. Yolcu sayılarının farkları ve aylara göre dağılımı Tablo 1’de
gözükmektedir.
Tablo 2: 2015-2016 Yılı Antalya Havalimanı (İlk Altı Ay) Dış Hatlar Gelen Giden Yolcu Trafiği
Verilerinin Karşılaştırılması
AYLAR

2016

2015

FARK

DEĞİŞİM ORANI %

OCAK

200.403

255.069

54.666

-21,43

ŞUBAT

401.183

541.328

140.145

-25,89

MART

794.469

1.014.118

219.649

-21,66

NİSAN

1.432.527

2.091.255

658.728

-31,50

MAYIS

2.622.158

4.463.701

1.841.543

-41,26

HAZİRAN

3.902.781

7.418.363

3.515.582

-47,39

TOPLAM

9.353.521

15.783.834

6.430.313

-40,74

Kaynak: http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx, Yolcu Trafiği, Gelen Giden, 26.07.2016

Verilere bakıldığında, Antalya Havalimanı’nda, dış hatlar yolcu sayısında, 2016 yılında,
ilk altı aylık dönemde, geçen seneye göre; % 40,74 bir azalma söz konusudur. Ocak Ayı’nda
%21.43’lük bir düşüş gözükmektedir. Haziran ayında ise yolcu sayısındaki düşüş; %
47,39’a çıkmaktadır. Haziran ayı için meydana gelen azalış; 3.515.582’dir. Toplamda gelen
ve giden yolcu sayısındaki azalış; 6 430 313’ tür.
2015-2014-2013, İstanbul Atatürk Havalimanı İle Antalya Havalimanı Dış Hatlar Gelen Giden Yolcu Trafiği
İstatistiklerinin Karşılaştırılması

2015 yılı, İstanbul Atatürk Havalimanı istatistiklerine göre Dış Hat gelen-giden yolcu
trafiği sayısı; 265.641.563’ tür. 2015 yılı, Antalya Havalimanı istatistiklerine göre Dış Hat
gelen-giden yolcu trafiği sayısı; 120.969.897’dir.
İstanbul Atatürk Havalimanı, 2015 yılı, Dış Hatlar gelen giden yolcu istatistiklerine
bakıldığında; Ocak ayından Aralık ayına kadar istikrarlı bir şekilde artış meydana geldiği
gözükmektedir. Antalya Havalimanı verilerine bakıldığı zaman ise; Turizm sezonunun
hareketlendiği ay olan Nisan ayından itibaren yılsonuna kadar, fark edilir bir ölçüde artış
meydana geldiği gözükmektedir.
Tablo 3’te, 2015-2014-2013 yıllarına ait, Atatürk Havalimanı dış hatlar gelen giden yolcu
trafiği sayısına bakıldığı zaman; 2014 ve 2015 yıllarında belirgin artışlar gözükmektedir.
2014 yılında, 19.189.052 kişilik artış, 2015 yılında ise 24.539.376 kişi olmuştur. Gelen giden
yolcu sayısındaki artış miktarı bir önceki yıla göre; 2014 yılında; % 8,65 olmuştur. 2015
yılında ise. % 10.18’lik bir atış söz konusudur.
Tablo 3’e bakıldığında, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda; 2014 Şubat ve 2014 Mart
aylarında, 2013 yılına göre düşüş gözlenmektedir. Diğer aylarda ise; 2013 ve 2014 yılına
göre artan bir yolcu sayısındaki yükseliş trendi göze çarpmaktadır.
Tablo 3 incelendiğinde; 2015-2014-2013 yılının, Antalya Havalimanı’nın dış hat gelengiden yolcu sayılarına baktığımız zaman, 2014 yılında bir önceki yıla göre 3.279.826 sayılık
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bir atış söz konusu iken, 2015’ yılı Mart ayından itibaren bir önceki yıla göre azalışlar
meydana gelmektedir. 2014 yılı ile 2013 yılı istatistikleri karşılaştırıldığında ise; 3.279.826
kişilik bir artışla; % 2,63’lük bir artış söz konusudur.
TABLO 3. 2015-2014-2013, Antalya Havalimanı, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gelen Giden Yolcu Trafiği
HAVALİMANI ANTALYA

HAVALİMANI

İSTANBUL

ATATÜRK

HAVALİMANI

AYLAR

2013

2014

OCAK

225.808

238.167

2015

2013

2014

2015

255.069

2.336.180

2.714.898

3.021.864

ŞUBAT

528.651

516.052

541.328

7.069.176

5.289.034

5.664.044

MART

1.149.842

1.037.129

1.014.118

11.181.683

8.262.178

8.849.214

NİSAN

2.258.158

2.289.755

2.091.255

10.262.742

11.429.008

12.849.063

MAYIS

4.827.822

4.950.006

4.463.701

13.270.504

14.735.076

16.014.869

HAZİRAN

7.853.736

8.192.667

7.418.363

16.243.046

18.118.010

19.597.612

19.216.592

21.376.282

23.546.151

TEMMUZ

11.217.513

11.850.343

11.030.732

AĞUSTOS

14.804.254

15.714.462

14.804.382

22.509.026

25.138.710

27.876.782

25.623.011

28.677.224

31.817.898

EYLÜL

18.047.774

18.817.803

17.801.766

EKİM

20.558.673

21.135.057

20.045.115

28.717.819

32.112.128

35.598.155

31.404.238

35.096.768

38.807.660

KASIM

21.799.399

21.229.846

20.641.028

ARALIK

21.492.138

22.072.307

20.863.040

34.079.118

38.152.871

41.998.251

TOPLAM

124.763.768

128.043.594

120.969.897

221.913.135

241.102.187

265.641.563

Kaynak: http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx, Yolcu Trafiği, Gelen Giden, 26.07.2016

Tablo 4. incelendiğinde ise, Antalya Havalimanı’nda, 2015 ve 2014 yılları arasında, dış
hatlar gelen ve giden yolcu sayısında meydana gelen düşüşün, geçen yılın aynı aylarına
göre Mart ayından itibaren en az %5 düzeyinde kayıplarla gerçekleştiği gözlenmektedir.
Bu rakam yılsonunda ise % 5, 94’lük bir ortalamaya ulaşacaktır. Toplamda ise, geçen
seneye göre; 7 643 250 sayılık bir yolcu düşüşü görülmektedir.
TABLO 4. 2015-2014 Antalya Havalimanı Dış Hatlar Gelen Giden Yolcu Trafiği Karşılaştırması
AYLAR

2015

2014

FARK SAYISI

DÜŞÜŞ ORANI %

OCAK

255.069

238.167

16.902

7,10

ŞUBAT

541.328

516.052

25.276

4,90

MART

1.014.118

1.037.129

-23.011

-2,22

NİSAN

2.091.255

2.289.755

-198.500

-8,67

MAYIS

4.463.701

4.950.006

-486.305

-9,82

7.418.363

8.192.667

-774.304

-9,45

11.850.343

-819.611

-6,92

15.714.462

-910.080

-5,79

18.817.803

-1.016.037

-5,40

21.135.057

-1.089.942

-5,16

HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM

11.030.732
14.804.382
17.801.766
20.045.115
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KASIM
ARALIK

20.641.028
20.863.040

21.799.399

-1.158.371

-5,31

22.072.307

-1.209.267

-5,48

TOPLAM
120.969.897 128.613.147
-7.643.250
-5,94
Kaynak: http://www.dhmi.gov.tr/istatistik.aspx, Yolcu Trafiği, Gelen Giden, 26.07.2016

SONUÇ
2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nda, dış hatlar
gelen-giden yolcu trafiği sayısında, 2016 yılında, ilk altı aylık dönemde, geçen seneye göre;
% 1,42’lik bir artış söz konusudur. Son zamanlarda meydana gelen krizler ve terör
olaylarının; Atatürk Havalimanı’ndaki dış hatlar gelen giden yolcu trafiği sayısına, etki
etmediği düşünülürse yanılgıya düşülebilir. Burada transit yolculara dikkat etmek
gerekmektedir. Transit yolcu, uçağının indiği hava limanında kalmayıp, aynı uçakla veya
başka bir uçakla diğer bir hava limanına gidecek olan yolcudur. Transit yolcular;
havalimanını aktarma merkezi olarak kullanan bir uçuştan diğer uçuşa geçişini sağlamak
için havalimanını kısa süreli kullanan yolculardır. Atatürk Havalimanı, Avrupa’nın
önemli transit havalimanlarından birisidir. 2015 verilerine göre dünyanın en yoğun 15.
Havalimanıdır (ACI 2015, Wikipedia, 2016). Toplam yolcu trafiği açısından Türkiye’nin
birinci büyük havalimanıdır.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta; 2016 yılının ilk altı ayında; İstanbul
havalimanlarına dış hatlardan gelen toplam yolcunun % 64' ü, Türkiye'ye giriş yapmadan
transit olarak başka ülkelere gitmiş olmasıdır. Transit yolcu payı 2015 yılının aynı
döneminde; yüzde 54 olmuştu. 2016 yılında ise ilk 6 ayda % 10 artış göstermiştir (AA,
2016). Buna göre 2016 ilk altı aylık döneminde; İstanbul'daki havalimanlarında yolcu
sayısında düşüş olmazken, transit yolcu sayısındaki artış dikkat çekici boyutlardadır.
Özellikle 2016 yılında Atatürk Havalimanı, hem bir terör saldırısına (28 Haziran 2016)
maruz kalmış hem de kalkışma girişiminde bulunan darbecilerin (15 Temmuz 2016) hedef
noktalarından birini oluşturmuştur. Özellikle uluslararası büyük havalimanları, ülke
içerisindeki konumu ve turizmdeki önemi nedeniyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de
terör ve kriz ortamlarında, hedef yerler olabilmektedir.
2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık verilerine göre, Antalya Havalimanı’nda ise dış hatlar
yolcu sayısında, 2016 yılında, ilk altı aylık dönemde, geçen seneye göre; % 40,74 bir azalma
söz konusudur. 24 Kasım 2015’de, Rusya Federasyonu Hava kuvvetlerine ait uçağın, sınır
ihlali yaptığı gerekçesi ile Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmesi ve yaşanan diğer
terör saldırıları ve siyasi olayların etkilerinin bu azalış büyük nedenleri arasında
gösterebiliriz. Özellikle Ruslar bu gelişmeler yaşanmadan önce Antalya bölgesine en çok
gelen turist kitlesini oluşturmaktaydılar.
Türkiye’nin büyük kriz yaşadığı Rusya pazarında; 2016’nın ilk 6 ayında gelen ziyaretçi
sayısında yüzde 87’yi aşan oranda kayıp yaşanmıştır. 2015’in 6 aylık diliminde 1,4 milyonu
aşkın ziyaretçinin geldiği Rusya’dan 2016 yılının ilk 6 ayında gelenlerin sayısı 183 bin 828’e
düşmüştür (Turizm Gazetesi, 2016).
Atatürk Havalimanı dış hatlar gelen giden yolcu trafiği sayısına bakıldığı zaman; Gelen
giden yolcu sayısındaki artış miktarı bir önceki yıla göre; 2014 yılında; % 8,65 olmuştur.
2015 yılında ise. % 10.18’lik bir atış söz konusudur. Atatürk Havalimanı, tüm yaşanan
olumsuz gelişmelere rağmen, transit yolcu sayısındaki artışların da etkisi ile dış hatlar
gelen ve giden yolcu trafiği istatistiklerine göre fark edilir bir şekilde büyümesini devam
ettirmektedir.

526

Antalya Havalimanı’nda ise 2015 ve 2014 yılları arasında dış hatlar gelen-giden yolcu
sayısında meydana gelen düşüş ise % 5, 94’lük bir azalma meydana getirmiştir. Bu
rakamlardan da görüldüğü üzere; krizler ve terör olayları turizm sektörünü yakından
etkilemektedir. Turizm, ülke genelinde hem büyük bir endüstriyi hem de katma değer
etkisi ile diğer endüstrileri ve birçok ekonomik göstergeyi etkilemektedir.
Bu tür yaşanan, anlık krizler ve terör olaylarının etkileri bir süre devam etmektedir.
Turizm, ülkeler arasında yaşanan krizlerin ve terör olaylarının en hızlı ve en büyük oranda
etkilendiği sektörlerden birisidir. Bunda en büyük etkenler; kriz yaşanan ülkelerde faaliyet
gösteren uluslararası ve ulusal seyahat şirketlerinin ve havayolu şirketlerinin, ülkelerinin
siyasi otoritesinden bağımsız faaliyet gösterme şansının olmamasıdır. Havacılık ve seyahat
endüstrisinde, ülkeler arasındaki ikili anlaşmalar ve hükümetlerin aldığı siyasi ve
ekonomik kararlar, turizm sektörünü doğrudan etkilemektedir. Ülkelerin kendi siyasi
çıkarları için, diğer bir ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamaları, tur operatörlerinin
faaliyetlerinin, tarifeli ve tarifesiz havayolu seferlerinin kısıtlanması veya azaltılması gibi
uygulamalarla karşılaşılabilmektedir. Yaklaşık olarak gelen misafirlerin % 70’lik bir
kısmının havayolu ile ülkemize geldiğini de düşünecek olursak; bu gibi kriz durumlarının
ülke turizmine ve ekonomisine olumsuz etkisi hızlı bir şekilde yansıyacaktır ve bundan
turizm ile ilişkili olan diğer sektörlerde dolaylı olarak olumsuz etkileneceklerdir. Bu
bakımdan, karar verme durumunda olanların, ülkeler arası kriz ve terör olayları karşısında
geliştirecekleri politikalarda, bu tür olayların turizm gibi uluslararası endüstrilerdeki
uzun süreli ülke çıkarları için olumsuz etkilerini, dikkate almaları büyük önem
taşımaktadır.
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ÖZET
Turizm sektörü dünya ekonomisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Destinasyonlar
turizmin oluşturduğu ekonomik faydalardan daha fazla pay almak için rekabete
başlamıştır. Fakat turizm sektörünü küresel boyutta etkileyen, destinasyonlara olumsuz
imaj yaratan, destinasyonların risk düzeyini arttıran birçok faktör destinasyonları turizm
yönünde olumsuz etkilemektedir. Bu faktörlerden en önemlileri terör olayları, politik
istikrarsızlık ve güvenliktir. Bu konular ile yapılmış ve terör olaylarının, politik
istikrarsızlığın ve savaşın turizmi ve destinasyon imajını olumsuz yönde etkilediğini
belirlemiş araştırmalar mevcuttur. Son beş yıla bakılınca Türkiye’nin bazı terör
örgütlerinin hedefinde olması, darbe girişimi gibi politik krizler ile bazı ülkeler ile kriz
yaşaması, Türkiye’ye sınır komşusu olan Suriye’deki iç çatışma ve artan göçlerden dolayı
turizm olumsuz etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı 2013-2016 yıllarının ilk yarısında
Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayılarını ve gelirleri içeren turizm verilerine göre
terör olayları, politik istikrarsızlık ve güvenliğin turizm sektörüne etkilerini incelenmektir.
Ayrıca elde edilen sonuçlar doğrultusunda geleceğe ve 2023 Türkiye Turizm Stratejisine
yönelik önerilerde bulunulmaktadır. Bu araştırma terör olaylarının, kriz ve özellikle politik
krizlerin turizm sektörüne etkilerini değerlendirmeyi amaçlayan genel tarama türünde
betimsel bir araştırmadır.
Anahtar kelimeler: Terör, Politik İstikrarsızlık, Güvenlik, Turizm, Türkiye
GİRİŞ
Ödemeler dengesini iyileştirmenin ve döviz rezervini arttırmanın en önemli kaynağı
olmasından dolayı ev sahibi ülke için turizm sektörü çok önemlidir (Khadroo, 2007). 2011
yılında, dünya genelinde 6 trilyon US $ değerinde gayri safi milli hâsıla turizm
sektöründen elde edilmiştir ve bu sektör 225 milyon iş sağlamıştır. Turizm sektörünün %
4 oranında büyümesi, 2022 yılında 328 milyondan fazla iş sağlaması ve dünya genelinde
10 trilyon US $ değerinde gayri safi milli hâsılası elde edileceği tahmin edilmektedir
(Dünya Turizm Örgütü, 2013). Aynı zamanda dünyada ziyaretçi sayısının da 2030 yılında
1,8 milyara ulaşılacağı öngörülmektedir (Dünya Turizm Örgütü, 2013). Turizm
faaliyetlerinin, gelişmekte olan ülkelerin ve gelişmiş ülkelerin az kalkınmış bölgelerinin
ekonomileri için oldukça önem arz ettiği bilinmektedir. Bu sebeple ekonomik olarak
kalkınmak isteyen ve turizm arzında bulunan ülkelerin sayısı her geçen yıl artmaktadır.
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Büyüyen turizm sektöründen ekonomik olarak daha fazla pay almak isteyen
destinasyonlar turizm stratejilerini iyi bir şekilde tasarlamalıdır. Fakat turizm sektörü
diğer olaylardan ve sektörlerden en çok etkilenen sektörlerden biridir. Özellikle de terör
olayları, politik istikrarsızlık, güvenlik ve savaş turizm sektörünü ve destinasyon imajını
derinden etkileyen faktörlerdir. Bundan dolayı destinasyonlar bu faktörleri göz ardı
etmeden geleceğe yönelik turizm stratejileri ve politikaları belirlemelidir. Bu araştırmanın
amacı 2013-2016 yıllarının ilk yarısında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayılarını
ve gelirleri içeren turizm verilerine göre terör olayları, politik istikrarsızlık ve savaşların
turizm sektörüne etkileri incelenmektir. Ayrıca elde edilen sonuçlar doğrultusunda
geleceğe ve 2023 Türkiye Turizm Stratejisine yönelik önerilerde bulunmak hedeflenmiştir.
LİTERATÜR TARAMASI
Politik İstikrarsızlık, Terör, Güvenlik ve Turizm
Literatürde politik istikrarsızlığın turizm sektörüne olası etkilerini inceleyen çalışmalar
mevcuttur. Bunlar arasında en çok bilinen araştırma Neumayer (2004) tarafından yapılan
ve sonuç olarak insan hakları ihlalleri, çatışma ve diğer politik / şiddet olayları gibi itici
olan politik faktörlerden dolayı turizm sektöründe büyük düşüşlerin olduğunu belirlediği
araştırmadır. Ayrıca Llorca-Vivero (2008) 130 turizm destinasyonunda gerçekleştirmiş
olduğu araştırmasında Neumayer’in (2004) bulduğu sonuçların aynısını elde etmiştir.
Sonuç olarak politik açıdan insan hakları ihlalleri ve çatışma gibi itici politikalara sahip
destinasyonlar ziyaretçiler tarafından pek tercih edilmemektedir. Çünkü politik
istikrarsızlığın turizm üzerindeki olumsuz etkisi terör olaylarından daha şiddetlidir (Saha
ve Yap, 2014). Ayrıca Saha ve Yap (2014) gerçekleştirmiş oldukları araştırmada güçlü bir
politik istikrarın olduğu destinasyonlarda terör olaylarının turizmi daha az etkilediğini
belirlemiştir. Benzer şekilde tarihi dokusu ve doğal çekicilikleri olan destinasyonlarda
politik istikrar var ise bu destinasyonlardaki bazı terör olayları ziyaretçilerin bu
destinasyonu tercih etmeleri önünde engel oluşturmamaktadır (Yap ve Saha, 2013).
Politik istikrarsızlığın turizme etkisi gibi terör olayları ile bağlantılı olarak da
destinasyonlar ziyaretçi kaybı yaşamaktadır. Richter ve Waugh (1986) terör türlerini
ideolojik, stratejik ve taktiksel olarak üç sınıfa ayırmıştır. İdeolojik terör olaylarının etkisi
uzun sürmekte ve ulusal düzeyde hissedilmektedir. İdeolojik terör olaylarına örnek olarak
ev sahibi ülkenin ekonomisine zarar vermek için ziyaretçileri hedef olan terör olayları
gösterilebilir (Hall ve O’Sullivan, 1996). Taktiksel terör olayları ise hırsızlık / soygun gibi
kısa süre etkili olaylardır. Richter ve Waugh’a (1986) göre ziyaretçileri hedef alan terör
olayları genelde stratejik olaylıdır ve ana amaç uluslararası medyada ev sahibi
destinasyonun imajını zedelemektir. Terör olaylarının ziyaretçilerin destinasyonlar
tercihlerini nasıl değiştirdiği ve alınması gereken önlemler ile ilgi yapılmış birçok çalışma
(Aimable ve Rosello, 2009; Causevic ve Lynch, 2013; Feridun, 2011; Saha ve Yap, 2014;
Solarin, 2015; Yap ve Saha, 2013) literatürde mevcuttur. Politik istikrarsızlık gibi bir
destinasyondaki terör olayları ve özellikle de ziyaretçilere yönelik yapılan terör olayları ile
ilgili çalışmalar turizmde düşüş yaratan önemli bir faktördür. Kısacası Cook’un (1990)
belirttiği gibi ziyaretçilerin destinasyonu ziyaret niyetini değiştiren terör olayları ev sahibi
destinasyonun turizm sektörünü derinden etkilemektedir. Çünkü ziyaretçiler terör gibi
olguları destinasyonun güvenliğini belirlemede kullanmaktadır (Hartz, 1989). Sonuç
olarak ziyaretçiler terörün olmadığı destinasyonları ziyaret etmek istemektedir (Mansfeld,
1996).
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Turizm ve güvenlik iç içe olan iki olgudur ve güvenlik destinasyonların çekiciliğini artıran
en önemli unsurlardan biridir (Boakye, 2012). Daha önceden belirtildiği gibi terörizm,
savaş, suç ve politik belirsizlik gibi güvenlik endişeleri turizm destinasyonlarını tercih
etmede karar almaya etki eden önemli bir faktördür (Hall vd., 2004). Ziyaretçiler bir
destinasyonda kendilerini güvende hissetmezlerse destinasyona karşı olumsuz bir izlenim
geliştirmekte ve bu da olası ziyaretleri azaltmaktadır (George, 2010). Fakat Altındağ (2014)
yapmış olduğu suç ve turizm ile ilgili çalışmasında suçun güney Avrupa ülkelerinde
turizme olan etkisinin güzel hava ve kum plajlardan dolayı diğer destinasyonlara göre
daha az etkilediğini belirlemiştir.
Türkiye dünya turizminde önemli bir rekabet avantajına sahip olmasına rağmen son
yıllarda Türkiye sınırında yaşanan Suriye iç savaşı ve Rusya ile olan ekonomik ve politik
krizler gibi bazı politik, terör, güvenlik olaylarından dolayı 2015 yılının ikinci yarısında ve
2016 yılının ilk yarısında büyük oranda turizm kaybı yaşamıştır. Tablo 1’de 2014-2016
yıllarında Türk turizmini etkileyen bazı olaylar sunulmuştur.
Bu olaylardan Rusya ekonomik krizi, Ankara Garı ve Atatürk Havalimanı terör saldırıları,
Rus uçağının düşürülmesi, darbe girişimi gibi bazı olayların Türk turizmine vermiş olduğu
zarar turizmi derinden etkilemiştir. Ayrıca 2016 Ağustos ayının son günlerinde
Türkiye’nin başlatmış olduğu operasyonlar dünya kamuoyundaki bazı yanlı haberlerden
dolayı turizm sektörüne zarar vermeye başlamasına rağmen, 2016 Eylül ayının ilk
haftasına Rusya’nın Türkiye’ye charter uçuşlarını tekrar başlatması ile Rus uyruklu
turistler Türkiye’yi ziyarete başlamıştır. Bu olaylar Türkiye’yi turizm planlama ve
politikası açısından bazı önlemler almaya itmiştir ve şuan ki mevcut 2023 Turizm
Stratejilerinin bu olayları ve önlemleri göz önüne alarak revize edilme ihtiyacını
doğmuştur.
Tablo 1. 2014-2016 yılları Türk Turizmini Etkileyen Bazı Olaylar
Tarih
Terör Olayı / Kriz / Politik Kriz / Güvenlik Tehdidi
2014 / 2015 Rusya ekonomik krizi
06.01.2015
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şubesi terör saldırısı
14.07.2015
Nice, Fransa terör saldırısı
20.07.2015
Suruç Belediyesi Amara Kültür Merkezi terör saldırısı
02.08.2015
Doğubayazıt Jandarma Karakolu terör saldırısı
10.09.2015
Ankara Garı önü terör saldırısı
13.11.2015
Paris, Fransa terör saldırısı
24.11.2015
Türkiye tarafından Rus Su-24 uçağının düşürülmesi
12.01.2016
Sultanahmet Meydanı terör saldırısı
10.02.2016
Avrupa Birliği mülteci krizi
17.02.2016
Çankaya ilçesi asker servisi araçlarına terör saldırısı
13.03.2016
Kızılay Meydanı Güvenpark terör saldırısı
19.03.2016
İstiklal Caddesi terör saldırısı
28.04.2016
Bursa Ulu Cami yakınında terör saldırısı
01.05.2016
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü terör saldırısı
02.06.2016
Alman Meclisinin “sözde Ermeni Soykırım Tasarısını” onaylaması
07.06.2016
İstanbul Vezneciler Çevik Kuvvete yönelik terör saldırısı
28.06.2016
Atatürk Havalimanı terör saldırısı
15.07.2016
Darbe girişimi
24.07.2016
Almanya Würzberg, Reutlingen, Münh ve Ansbach terör saldırısı
24.08.2016
Türkiye’nin Cerablus Operasyonu
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2023-Türkiye Turizm Stratejileri
Türkiye ekonomisinde turizm sektörü önemli bir paya sahiptir. 2012 yılında Türkiye
dünya turizminde ziyaretçi sayısı bağlamında altıncı ülke olmuş ve ortalama 25.653 $
milyon geliri sadece turizm sektöründen elde etmiştir (Dünya Turizm Örgütü, 2013).
Türkiye turizm sektöründeki rakiplerine oranla daha çok kaynak ve çekiciliğe sahiptir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na (2007) göre Türkiye golf turizmi, termal ve sağlık turizmi,
doğa turizmi, kış turizmi, yayla turizmi, yat turizmi, kongre turizmi gibi çeşitli alternatif
turizm türleri bakımından potansiyele sahip bir destinasyondur. 2023-Türkiye Turizm
Stratejisi ülkenin turizm potansiyelinin ve turizmin ekonomiye katkısının kayda değer
oranlarda olduğu belirlenince hazırlanmıştır. 2023-Türkiye Turizm Stratejisi’ne göre 2023
yılında Türkiye için 63 milyon ziyaretçi hedefi belirlenmiştir. Türkiye daha önce söylendiği
gibi tarihi alanları, kendine özgü plajları gibi çekiciliklerinden dolayı turizmi ülke geneline
yayma ve yeni turizm destinasyonları yaratma potansiyeline sahiptir.
2023-Türkiye Turizm Stratejisi’ndeki bazı önemli hedefler şunlardır (Kültür ve Turizm
Bakanlığı, 2007);

63 milyon ziyaretçi

86 milyar $ turizm geliri, turist başı 1350 $ harcama

20 milyon yerli ziyaretçi

Turizm gelirlerinin %1’inin tanıtım için kullanılması
Bunun dışında yabancıların mal ve mülk satın almalarının kolaylaştırılması; Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın sivil örgütler ve yatırımcılar ile daha çok işbirlikleri yapması; Uzak
Doğu, Pasifik, Hindistan ve Çin ziyaretçileri için reklam ve tanıtımlara ağırlık verilmesi
gibi bazı strateji ve politikalarda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 2023-Türkiye Turizm
Stratejisi’nde yer almaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırma terör olaylarının, kriz ve özellikle politik krizlerin turizm sektörüne etkilerini
değerlendirmeyi amaçlayan genel tarama türünde betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın
evrenini Türkiye’nin 2013-2016 yılları arasındaki ilk yarıyılın turizm verileri
oluşturmaktadır. Verilerde sadece ilk yarıyılın (Ocak-Haziran dönemi) kullanılmasının
nedeni 2016 yılının şuan sadece bu verilerinin olmasıdır. Araştırmanın örneklemini Kültür
ve Turizm Bakanlığının veri tabanında kayıtlı olan 2013-2016 yıllarının Türkiye’yi ziyaret
eden yabancı ziyaretçi sayılarını ve gelirleri içeren turizm verileri oluşturmaktadır. 20132016 yıllarının Türkiye’yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayılarını ve gelirleri içeren turizm
verilerine göre terör olaylarının, kriz ve özellikle politik krizlerin turizm sektörüne etkileri
incelenmektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar doğrultusunda geleceğe ve 2023 Türkiye
Turizm Stratejisine yönelik önerilerde bulunulmaktadır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin 2013 – 2016 yıllarında yılın ilk altı ayı bazında
dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 2013 yılında ilk altı aya göre en çok yabancı ziyaretçi
Haziran ayında ülkeyi ziyaret etmişken, en az ziyaret edilen ay Ocak ayı olmuştur.
Tablo 2. Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı
Aylar/Yıllar
2013
2014
2015
2016
Ocak
1.104.754
1.146.815
1.250.941
1.170.333
Şubat
1.268.440
1.352.184
1.383.343
1.240.633
Mart
1.841.154
1.851.980
1.895.940
1.652.511
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Nisan
Mayıs
Haziran
6 Aylık Toplam

2.451.031
3.810.236
4.073.906
14.549.521

2.652.071
3.900.096
4.335.075
15.238.900

2.437.263
3.804.158
4.213.109
14.894.754

1.753.045
2.485.411
2.438.293
10.740.226

Tablo 2 incelendiğinde 2014 yılında geçen yılın aynı aylarına göre sürekli bir artış
gözlemlenmektedir. Fakat 2015 yılı verilerine bakıldığında Nisan ayından itibaren sürekli
bir düşüş olduğu göze çarpmaktadır. Bu düşüşün 2016 yılının ilk yarısında da devam ettiği
ve 2015 yılındaki düşüşten daha fazla olduğu görülmektedir. 2015 yılındaki düşüşün altına
yatan en önemli nedenler biri Rusya ekonomik krizidir. Düşüşün 2016 yılında katlanarak
devam etmesine neden olarak ise Türkiye tarafından Rus Su-24 uçağının düşürülmesi ve
Sultanahmet Meydanı terör saldırısı gösterilebilir.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin 2013 – 2016 yıllarında yılın ilk altı ayı bazında
değişim oranları Tablo 3’de sunulmuştur. 2013 yılında geçen yılın ilk altı ayı temel alınarak
hesaplanan değişim oranına göre en çok artışın olduğu ayların Şubat ve Mart olduğu, en
az artışın olduğu ayın ise Haziran olduğu belirlenmiştir. Haziran ayında ülkeyi ziyaret
etmişken, en az ziyaret edilen ay Ocak ayı olmuştur.
Tablo 3. Türkiye’ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Değişim Oranları
Aylar/Yıllar
2013/2012 (%) 2014/2013 (%) 2015/2014 (%) 2016/2015 (%)
Ocak
12,54
3,81
9,08
-6,44
Şubat
27,15
6,60
2,30
-10,32
Mart
26,06
0,59
2,37
-12,84
Nisan
13,02
8,20
-8,10
-28,07
Mayıs
17,86
2,36
-2,46
-34,67
Haziran
4,93
6,41
-4,89
-40,86
6 Aylık Toplam 14,35
4,73
-2,25
-27,89

Genel olarak 2013 yılının ilk altı ayında gelen ziyaretçi sayısında % 14,35’lik bir büyüme
gerçekleşmişken 2014 yılında bu büyüme oranı % 4,73’de kalmıştır. 2014 yılında geçen yıla
göre en az büyümenin sağlandığı aylar Mart ve Mayıs olduğu görülmektedir. 2015 yılına
bakıldığında ise ilk altı ayda gelen ziyaretçi sayısında %2,25 düşüş olduğu belirlenmiştir.
Dikkat çekici olan şudur ki 2015 yılında geçen yıla göre Ocak ayında % 9,08 büyüme
yakalanmışken, büyüme Nisan ayında -%8,10 ile aniden düşüşe dönmüştür ve 2016
Haziran ayı dâhil bu düşüş hızını arttırarak devam etmiştir. 2016 yılına bakıldığında geçen
yıla oranla ilk ayda gelen ziyaretçi sayısında %27,89 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2016
yılındaki düşüş Ocak ayında Haziran ayına kadar artan bir hızla gerçekleşmiş ve Haziran
ayında -%40,86 oranında geçen yıla göre bir düşüş belirlenmiştir. Mayıs ve Haziran 2016
aylarındaki düşüşün yüksek olmasının sebebi olarak bu aylarda Türkiye’ye gelen Rus
ziyaretçilerin Türkiye – Rusya arasındaki uçak ve politik krizden dolayı Türkiye’yi ziyaret
etmemesidir. 2016 yılının ilk çeyreğindeki düşüşün ikinci çeyreğe oranla daha az olması
da Türkiye’yi ziyaret eden Alman turistlerin ülkeyi halen tercih etmelerinden dolayıdır,
çünkü ilk çeyrekte Türkiye’yi en çok Alman turistler tercih etmektedir.
Yıllara ve aylara göre turizm gelirleri dağılım Tablo 4’de ve değişim oranları ise Tablo 5’de
özetlenmiştir. Tablo 4 ve 5 incelendiğinde 2014 yılı ilk altı ay gelirlerde toplam %6,3
büyüme sağlandığı görülmektedir. 2014 yılının ilk atı ayında geçen yıla göre en az büyüme
Mart ayında gerçekleşmişken en çok büyüme Haziran ayında gerçekleşmiştir.
Tablo 4. Yıllara ve Aylara Göre Turizm Gelirleri Dağılımı (milyon $)
Aylar/Yıllar
2013
2014
2015
2016
Ocak
1.451,0
1.520,4
1.625,5
1.412,0
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Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
6 Aylık Toplam

1.383,7
1.814,2
1.951,5
2.992,7
3.371,6
12.964,6

1.442,3
1.845,2
2.103,3
3.146,4
3.726,2
13.783,7

1.427,3
1.816,0
1.863,8
2.719,4
3.150,5
12.602,5

1.188,8
1.465,6
1.352,8
1.838,4
1.709,0
9.047,6

Tablo 5. Yıllara ve Aylara Göre Turizm Gelirleri Değişim Oranları
Aylar/Yıllar
2014/2013 (%) 2015/2014 (%) 2016/2015 (%)
Ocak
4,8
6,9
-13,1
Şubat
4,2
-1,0
-16,7
Mart
1,7
-1,6
-19,3
Nisan
7,8
-11,4
-27,4
Mayıs
5,1
-13,6
-32,4
Haziran
10,5
-15,5
-43,2
6 Aylık Toplam 6,3
-8,6
-28,2

Tablo 4 ve 5’e göre 2015 yılında Şubat ve Mart ayında gelirlerde küçük oranda düşme
gerçekleşmişken, Nisan ayından itibaren artan oranda düşme gözlemlenmiştir. 2015 yılı
ilk yarısında elde edilen turizm gelirlerinin geçen yılın ilk yarısına oranla %8,6 oranında
düştüğü belirlenmiştir. 2015 yılı ilk yarısında elde edilen turizm gelirlerindeki düşüş gelen
ziyaretçi sayısındaki düşüşten daha fazladır. 2015 yılının ilk çeyreğinde başlayan bu düşüş
hızla artan bir oranla 2016 yılının ilk yarısında da devam etmiştir. 2016 yılında özellikle
Haziran ayında geçen yıla göre %43,2 oranında bir azalma olmuştur. 2016 yılı ilk yarısında
elde edilen turizm gelirlerinin geçen yılın ilk yarısına oranla %28,2 oranında düştüğü
belirlenmiştir. Fakat 2015 yılının aksine 2016 ilk yarısında elde edilen turizm gelirlerindeki
düşüş gelen ziyaretçi sayısındaki düşüş ile orantılıdır. Bundan dolayı 2016 yılında gelen
yabancı ziyaretçilerin diğer 2015 yılına oranla ülkeye daha fazla bıraktığı söylenebilir.
Ayrıca 2016 yılında Türkiye’ye diğer yılların aksine Rus ve İngiliz turistlerden daha çok
Gürcistan ve İran’dan yabancı ziyaretçi geldiği Tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6’da ise Ocak-Haziran dönemlerinde gelen yabancıların milliyetlere göre ilk 3 ülke
verilmiştir. Buna göre 2014 yılının ilk yarısında gelen ziyaretçilerin milliyetine göre
dağılımına bakıldığında ilk ülke Rusya, ikinci ülke Almanya ve üçüncü ülke İngiltere’dir.
2015 yılının ilk yarısında ise Alman ziyaretçi sayısında artış olmuşken Rus ve İngiliz
ziyaretçi sayısında azalma başlamıştır.
Tablo 6. Ocak-Haziran Dönemlerinde Gelen Yabancıların Milliyetlere Göre İlk 3 Ülke
Gelen Yabancı Sayısı Milliyet Payı (%)
2014
Rusya
1.923.811
12,62
Almanya
1.901.523
12,48
İngiltere
961.130
6,31
2015
Almanya
2.109.763
14,16
Rusya
1.454.618
9,77
İngiltere
950.313
6,38
2016
Almanya
1.502.949
13,99
Gürcistan 1.038.228
9,67
İran
859.954
8,01
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2015 yılının ilk yarısında gelen ziyaretçilerin milliyetine göre dağılımına bakıldığında
(Tablo 6) ilk ülke Almanya, ikinci ülke Rusya ve üçüncü ülke İngiltere’dir. 2016 yılının ilk
yarısında ise ilk üç ülke arasında yer alan Rusya ve İngiltere’nin yerine yaşanan krizler ve
terör olaylarından dolayı Gürcistan ve İran ilk üçe geçmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm sektörü insanların, özellikle yabacı ziyaretçilerin yer değiştirmesine dayanan bir
sektördür. Ziyaretçilerin ziyaret edecekleri destinasyonları tercih etmelerinde birçok faktör
rol oynamaktadır. Bu faktörlerden terör, politik istikrarsızlık ve güvenlik konuları turizmi
derinden etkilemektedir. Ziyaretçilerin bazı destinasyonlardan kendilerine özgü
çekiciliklerden dolayı vazgeçememesine rağmen özellikle politik krizler destinasyonlarda
ziyaretçi ve geliri en yüksek düzeylerde düşürebilmektedir.
Araştırma’da Türk turizmini etkileyen bazı terör, politik kriz ve güvenlik sorunları
incelenmiş ve buna eşzamanlı olarak Türkiye’nin ziyaretçi ve gelir rakamlarının
değişimleri irdelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye ve Rusya arasındaki savaş
uçağı krizi ve Sultanahmet’teki turistlere yönelik saldırılardan dolayı Türkiye’nin 2016 yılı
ilk yarısındaki ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüksek oranlarda azalmıştır. Fakat gelirler
ve düşüş oranı karşılaştırılınca gelirlerin ziyaretçi sayısındaki düşüşe nazaran daha az
düştüğü belirlenmiştir. Bunun temel sebebi ise 2016 yılının ilk yarısında Rus ziyaretçi
yerine gelen Gürcistan ve İran uyruklu vatandaşların kişi başı harcamalarının daha yüksek
olması gösterilebilir.
Türkiye sahip olduğu rekabet avantajını artan terör ve güvenlik olaylarına rağmen
korumak, arttırmak ve yeni pazarlarda başarılı olabilmek için iyi tasarlanmış ve sistematik
bir turizm stratejisi ve politikası belirlemelidir. 2023-Türkiye Turizm Stratejisi’nde
öngörülen 20 milyon yerli ziyaretçi sayısını yakalamak için ülke içindeki tanıtım ve
imkânların arttırılması gerekmektedir. Ayrıca yerli ziyareti sağlamak için yerel acenteler
teşvik edilerek ülke içinde yerel halka yönelik aktivite, eğlence, fuar gibi organizasyonlar
düzenlemesi sağlanmalıdır.
Türkiye için gerçekleri yansıtan, hedef pazarları etkileyen ve değişen turizm eğilimlerine
ayak uydurabilecek bir imaj seçilmelidir. Seçilen hedef pazarların ilgisini çekecek
çekicilikler (tarihi doku, doğal güzellikler, plaj, deniz) seçilmeli ve o hedef pazara özel
tanıtımlar düzenlenmelidir. Ayrıca özel ve kamu kurumları işbirliği yaparak alt ve üst
yapıyı iyileştirmelidir. Örneğin, kamu ve özel sektör işbirliği içinde havayolları ağını hedef
pazarlara (2023-Türkiye Turizm Stratejisi’ndeki gibi Uzak Doğu, Pasifik, Asya, Afrika,
Hindistan) yönelik olarak genişletmelidir.
Son olarak rakip ülkelerin terör, politik kriz, savaş, güvenlik tehdidi gibi durumlarda
geliştirip uyguladıkları strateji, politika ve eylemler Türkiye tarafından izlenmeli, Türkiye
mevcut olan veya olması muhtemel terör, politik kriz ve güvenlik tehdidi gibi durumlarda
uygulanabilir bir acil turizm eylem planları hazırlanmalıdır.
KAYNAKÇA
Aimable, E. ve Rossello, J. (2009). The short-term impact of 9/11 on European airlines demand. European
Journal of Tourism Research, 2(2): 145-161.
Altındağ, D. T. (2014). Crime and international tourism. Journal of Labor Research, 35(1): 1-14.
Boakye, K. A. (2012). Tourists’ views on safety and vulnerability. A study of some selected towns in Ghana.
Tourism Management, 33(2): 327-333.
Causevic, S. ve Lynch, P. (2013). Political (in)stability and its influence on tourism development. Tourism
Management, 34, 145–157.

535

Cook, W. J. (1990). The effect of terrorism on executives' willingness to travel ınternationally, (Yayınlanmamış
Doktora Tezi), The City University, New York.
Dünya
Turizm
Örgütü,
(2013).
Tourism
highlights
2013
edition,
[URL:
http://mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2013-edition] (Erişim 15 Mayıs 2016).
Feridun, M. (2011). Impact of terrorism on tourism in Turkey: Empirical evidence from Turkey. Applied
Economics, 43(24): 3349-3354.
George, R. (2010). Visitor perceptions of crime-safety and attitudes towards risk: The case of table mountain
National Park, Cape Town. Tourism Management, 31(6): 806-815.
Hall, C. M. and O’Sullivan, V. (1996).Tourism, Political Stability and Violence. İçinde A. Pizam and Y.
Mansfeld (Der.), Tourism, Crime and International Security Issues, New York: Wiley, ss. 105-121.
Hall, C. M., Timothy, D. J. ve Duval, D. T. (2004). Security and tourism: Towards a new understanding?.
Journal of Travel and Tourism Marketing, 15(2-3): 1–18.
Hartz, C. (1989). Business Executives as International Terrorist Targets. İçinde J. R. Buckwalter, (Der.),
International Terrorism: The Decade Ahead, Chicago, IL: The University of Illinois at Chicago, Office of
International Criminal Justice, ss. 21-28.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2007). Tourism Strategy of Turkey and Action Plan of Tourism Strategies (20072013), Ankara, Türkiye: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, ISBN:978-975-17-3260-6.
Llorca-Vivero, R. (2008). Terrorism and international tourism: New evidence. Defence and Peace Economics,
19(2): 169–188.
Mansfeld, Y. (1996). Wars, Tourism and the “Middle East” Factor. İçinde A. Pizam and Y. Mansfeld (Der.),
Tourism, Crime and International Security Issues, New York: John Wiley, ss. 265-278.
Neumayer, E. (2004). The impact of political violence on tourism: Dynamic cross national estimation. The
Journal of Conflict Resolution, 48(2): 259–281.
Richter, L. K. ve Waugh, W. L. (1986). Terrorism and tourism as logical companions. Tourism Management,
7(4): 230-238.
Saha, S. ve Yap, G. (2014). The moderation effects of political instability and terrorism on tourism
development: A cross-country panel analysis, Journal of Travel Research, 53(4): 509-521.
Solarin, S. A. (2015). September 11 attacks, H1N1 influenza, global financial crisis and tourist arrivals in
Sarawak. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 26(2): 298–300.
Yap, G. ve Saha S. (2013). Do political instability, terrorism and corruption have deterring effects on tourism
development even in the presence of UNESCO heritage? A cross-country panel estimate. Tourism Analysis:
An Interdisciplinary Journal, 18, 587-599.

536

YÖNETİCİLERİN AKADEMİK YAYINLARA İLİŞKİN TUTUMLARI: ÇANAKKALE
OTELLERİ ÖRNEĞİ
Sinan GÖKDEMİR
Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi
sinan.gokdemir@yahoo.com
Serdar SÜNNETÇİOĞLU
Arş. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi
serdarsunnetcioglu@comu.edu.tr
Ayşe SÜNNETÇİOĞLU
Öğr. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine M.Y.O.
aysesunnetcioglu@comu.edu.tr

ÖZET
Yöneticilerin sektörlerindeki gelişmelere adapte olabilmesi, kendilerini geliştirmeleri ve
daha yetkin hale gelebilmek için sürekli kendilerini güncel tutmaları gerekmektedir. Bu
durumda gerektiğinde de bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilmelilerdir. Bilimsel
çalışmalar ise, salt bilme isteğinin yanı sıra bireysel/toplumsal fayda sağlama isteği ile de
gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda, sektör akademi işbirliğinin sağlanabilmesinde
akademik çalışmaların önemli etkenlerden biri olduğu düşünülmektedir. Sektörün, turizm
akademisi tarafından üretilen bilimsel bilgilerin varlığından haberdar olup olmadığı,
çalışma sonuçlarını kullanıp kullanmadığı, kullanmıyorsa neden kullanmadığı söz konusu
bu çalışma ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu konunun akademi sektör ilişkisi
açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Bu bağlamda araştırmada nitel araştırma
yöntemi kullanılmış; Çanakkale ili merkezinde yer alan 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin
yöneticileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma ile ortaya çıkan temel sonuç,
turizm akademisi tarafından üretilen bilgilerden sektörün genelde haberdar olmadığı ve
turizm ile ilgili akademik çalışmaların sektöre tam anlamıyla ulaşmadığı olarak ortaya
konulmuştur. Bundan sonraki süreçte, yapılan araştırma sonuçlarının sektöre ulaşmasının
sağlanması ile ilgili çalışmaların yapılması gerektiği ve bunun sonucunda da sektörakademi işbirliğinin artacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Sektörü, Turizm Akademisi, İşbirliği Otel Yöneticileri,
Sektörel Gelişmeler, Akademik Yayınlar, Çanakkale
GİRİŞ
Yönetici "birikmiş bilgiye ek olarak kendi bireysel beceri ve yeteneklerini de kullanarak yöneticilik
işini fiilen yapan kişi" olarak tanımlanmaktadır (Koçel, 2011: 63) ve buna ek olarak
yöneticilerin başarıya ulaşabilmesi için sürekli değişen çevre koşulları karşısında kendisini
yenilemek durumunda olduğu vurgulanmaktadır (Koçel, 2011). Mintzberg (1990) ise
yöneticilerin rollerini ortaya koyduğu çalışmasında kişilerarası, bilgilendirici ve karar
verici olmak üzere üç ana başlık altında 10 adet rolden bahsetmiştir. Bilgilendirici özelliği
içerisinde yöneticinin izleme/nezaret etme, yayma-dağıtma/bilgi aktarma ve konuşma
yapma/sözcü rolleri sıralanmaktadır. İzleme ya da nezaretçi rolü, yöneticinin yalnızca
çalışanlarını gözlemlemesini değil aynı zamanda örgüt içi ve dışındaki gelişmeleri
izleyerek bu gelişmeler ışığında gerekli düzenlemeleri sağlamasını gerektiren bir roldür.
Bu gelişmelerden elde edilen bilgilerin astlarla paylaşılarak onları yönlendirmek de
yayma-dağıtma rolünün önemli bir gerekliliğidir (Rüzgar ve Kurt 2013). Ayrıca
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yöneticilerin izleme/nezaretçi rolü içerisinde bilgi araştırma, elde etme ve dergileri tarama
gibi özellikler de yer almaktadır. Bu noktadan hareketle, yöneticilerin sahip olması gereken
beceriler arasında "Sorunların çözümünde, iş olanaklarının değerlendirilmesinde mantıksal ve
bilimsel yaklaşım ve teknikler kullanabilme becerisi" yer almaktadır. Bu beceri literatürde,
analitik beceri olarak da tanımlanmaktadır (Çetinkaya ve Özutku, 2010). Bu kapsamda üst
düzey yöneticilerden beklenen önemli görevler arasında işlerin yürütülmesinde
araştırmaya önem verme ve bilimsel yaklaşımlara da vakıf olmaktır.
Günümüz şartlarında her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yeni gelişmeler
yaşanmaktadır. Turizm işletmelerinin yöneticilerinin de bu gelişmelere adapte olabilmek,
kendini geliştirmek ve daha yetkin hale gelebilmek için sürekli kendilerini güncel tutması
gerekmektedir. Yöneticilerin kendini sürekli geliştirdiği bir ortamda işletmelerin
entelektüel sermayeleri artacak, bu şekilde kendilerine rekabet avantajı sağlayacaklardır
(Wu, 2005; Ölçer ve Şanal, 2007).
Akademik dergiler, işletme yöneticilerinin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak
önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir. Çünkü bilim ve bilimsel araştırmanın salt
bilme güdüsüyle yapılan araştırmaları kapsadığı gibi bireysel/toplumsal fayda sağlama
güdüsüyle yapılan çalışmaları da kapsamaktadır (Roney, 2011; Doğan 2003). Hatta normal
akademik bilimin yerini şirketleşmiş ve sektörleşmiş bilime bırakma olasılığının
günümüzde artmış olduğu, gerçek için gerçek anlayışı yerine piyasanın gerçeğinin öne
çıkmış olduğu da belirtilmektedir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu, Yıldırım, 2012). Bu
bağlamda akademik çalışmaların bir rolünün de toplumsal ve sektörel sorunlar üzerine
çalışma yapmak ve bu sorunlara çözümler geliştirmek olduğu anlaşılmaktadır.
YÖNTEM
Bu çalışmadaki amaç, elde edilen sonuçları genellemek olmayıp söz konusu konuya ilişkin
derinlemesine bir inceleme yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel araştırma
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Teoride, yöneticilerin araştırıcı rolünün bulunduğu ve kendini sürekli olarak
yenilemelerinin gerekliliği vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, akademisyenlerin
sektördeki sorunlara ışık tutma ve problemlere yeni yaklaşımlar ile çözüme ulaştırma rolü
olduğu görülmektedir. Peki ifade edilen bu roller ne kadar gerçekleşmektedir? sorusuyla
yola çıkılan bu çalışma ile, "sektördeki işletmelere yol gösterici olacaktır" gibi cümleler ile
bitirdiğimiz ya da "sektöre katkı sağlamak amacıyla yapılan bu çalışma" gibi cümlelerle
başladığımız akademik çalışmaların sektör temsilcileri tarafından dikkate alınıp
alınmadığını ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu noktada bir diğer ifadeyle, kendimiz
yazıp kendimiz mi okuyoruz sorusunun cevabını ortaya koymak bu çalışmanın bir amacı
olarak ifade edilebilir.
Araştırmanın Önemi
Yapılan pek çok akademik çalışmadaki "sektöre katkı sağlama" vurgusundan yola çıkarak
gerçekleştirilen bu çalışmada, sektörün yürütülen bu akademik çalışmaların varlığından
haberdar olup olmadığı, çalışma sonuçlarını kullanıp kullanmadığı, kullanmıyorsa neden
kullanmadığı, kullanıyorsa ne şekilde faydalandıklarını ortaya koymak hedeflenmiştir.
İncelen literatürde de bu konu ile ilgili yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu
açıdan çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
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Çanakkale İli merkezinde yer alan 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin yöneticileri ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi açısından özellikle belirli bir yönetici kadrosu
olan ve araştırmacıların çoğunlukla anket yapmak için tercih ettiği düşünülen otel
işletmelerinin çalışmada yer alması önemli görülmüş ve bu doğrultuda Çanakkale
merkezdeki 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri araştırma evrenini oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Veri toplama işlemi 5-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 10 ayrı otelden 11 yönetici
ile yapılmıştır. Görüşmeler yarı yapılandırılmış soru formu yardımıyla yapılmıştır. Bu
kapsamda görüşme yapmayı kabul eden otel işletmeleri ile mülakatlar gerçekleştirilmiş,
veriler doyum noktasına ulaştığında ise veri toplama işlemi sonlandırılmıştır. Nitel
araştırmalarda ortaya çıkan kavramlar ve süreçler birini tekrar etmeye başladığı zaman
(doyum noktası) yeterli sayıda veri kaynağına ulaşıldığına karar verilir (Yıldırım ve
Şimşek, 2011). Bu araştırmada görüşülen 11 kişi ile yapılan görüşme sonucu kavramların
tekrar ettiği anlaşılmış ve verilerin doyuma ulaştığı görülmüş, örneklem bu kişilerden
oluşmuştur. Mülakatlar 15 ile 50 dakika arasında sürmüştür.
Veri analizinde ise içerik analizi ve betimsel analiz tekniklerinden yararlanılmıştır.
Çalışmanın geçerliğini artırmak için oluşturulan kodlar farklı araştırmacılar tarafından
ortak bir şekilde oluşturulmuştur. Yapılan derinlemesine mülakatlar ile elde edilen veriler
kullanılarak betimleyici analiz yapılmıştır. Betimleyici analiz ile katılımcıların sahip
olduğu duygu ve düşüncüleri tam anlamıyla yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntılar
yapılmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1'de yer almaktadır. Bilimsel
etik açısından katılımcıların gerçek isimleri gizlenmiş ve katılımcılara kod isimler
verilmiştir. Katılımcıların cinsiyet dağılımına baktığımızda 7 erkek ve 4 kadından oluştuğu
görülmektedir. Araştırmaya toplam 10 otelden 11 katılımcı dâhil edilmiştir. Katılımcıların
dağılımına baktığımızda 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerden dengeli bir katılımcı profili sağlandığı
görülmektedir. Yöneticilerin pozisyonları değerlendirildiğinde ise tümünün tepe
yöneticilerden oluştuğu görülmektedir. Görüşülen kişilerin özellikle işletmede söz sahibi
olan ve otele anket yapılması talebinde karar verici pozisyonda olması araştırmanın amacı
bakımından istenen bir durumdur. Yöneticilerin sektör tecrübelerine bakıldığında ise 5 ile
45 yıl arası sektör deneyimleri oldukları görülmektedir. Buradan katılımcıların uzun yıllar
turizm sektörü içerisinde yer aldığı görülmektedir.
Katılımcı
K1

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Yöneticilerin Demografik Bilgileri
Cinsiyet
Eğitim
Pozisyon
Otel Yıldız
Sektör
Durumu
Sayısı
Tecrübesi
Erkek
Üniversite
Otel Müdürü
3
15 yıl

K2

Kadın

Lise

Satış Sorumlusu

3

6.5 yıl

K3

Erkek

Lise

Otel Müdürü

4

5 yıl

K4

Kadın

Lise

Genel Koordinatör

4

28 yıl

K5

Kadın

Üniversite

5

20 yıl

K6

Erkek

Üniversite

Satış ve Pazarlama
Müdürü
Otel Müdürü

3

9 yıl

K7

Kadın

Üniversite

Spa Müdürü

5

10 yıl

K8

Erkek

Lise

Otel müdürü

5

30 yıl
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K9

Erkek

Lise

Otel müdürü

4

30 yıl

K10

Erkek

Ön büro müdürü

3

20

K11

Erkek

Yüksek
lisans
Lise

Otel Sahibi

4

45

Yöneticilerin Turizm Sektörü ile İlgili Gelişmeleri Takip Ettiği Mecralar
Yöneticilere turizm sektörü ile ilgili gelişmeleri nerelerden takip ettikleri sorusuna ilişkin
verdiği yanıtlar Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde yöneticilerin gelişmeleri
takip ettiği mecralar incelendiğinde genellikle üye olunan dergilerden ve internet
sitelerinden faydalandıkları görülmektedir. Bunların dışında fuarlara katılım, sosyal
medya, sektördeki arkadaş çevresi, iş ortakları dernek toplantıları yöneticilerin takip ettiği
kaynaklar olarak ortaya çıkmış, akademik yayınlar ise yalnızca bir kişi tarafından dile
getirilmiştir.
Tablo 2: Yöneticilerin Turizm Sektörü ile İlgili Gelişmeleri Takip Ettiği Mecralar
MECRALAR
SIKLIK
Süreli Dergiler:
Gastronomi
Turizm dünyası
Turizmguide
Resort Dergisi
Micedergi
Turizm aktüel
Tursab
Hotel dergisi
İnternet Haber Siteleri:
turizmdebusabah,
turizmguncel,
expoturkey
turizmglobal
tourexpi
Fuarlar
Emitt, Travel Turkey İzmir,
Gazeteler

9

Sosyal Medya
facebook
twitter
Sektördeki Arkadaş Çevresi

3

Çalışılan Seyahat Acentaları

3

Dernek Toplantıları (Çatod, Güntob)

3

Yayınlanmış Akademik Çalışmalar

1

Eğitim Seminerleri

1

Kurumsal Danışmanlık Firmaları

1

Diğer Oteller
(Gizli Müşteri, Website İncelemesi, diğer otellere
ziyaret)
Kişinin Sektör Tecrübesi

1

Kitaplar

1

9

4
4

3
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Yöneticilerin Akademik Dergiler Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarının
Değerlendirilmesi
Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular
Yapılan görüşmeler sonucunda yöneticilerin genel olarak akademik dergiler hakkında
bilgi sahibi olmadığı görülmüştür. Örneğin K3, K4, K5, K6, K8, K9, K11 hiç bir bilgisi ve
fikri olmadığını belirtmiştir. Bu durumu bir yönetici şu şekilde ifade etmiştir:
K2: “Bilmiyorum hiç karşıma çıkmadı. Böyle dergiler olduğundan haberim yok. Aslında soğuk
bakmıyorum okumayı seven bir kişiyim ama bunlar nerde yayınlanıyor, nasıl ulaşılıyor, sonuçta ne
oluyor, neye katkı sağlıyor bilmiyorum”. Bir diğer yöneticinin ise akademik dergilerden
haberdar olmadığı “Akademik dergilerin varlığından haberim yok açıkçası. Aklıma da gelmedi
böyle dergilere ulaşmak bugüne kadar (K3)” ifadelerinden anlaşılmaktadır. Buna karşın
yüksek lisans yapan ya da yapmış olan üç yöneticinin bu konuda bilgi sahibi olduğu
görülmüştür. Bu katılımcıların görüşleri ise şu şekildedir:
K1: “Aslında biraz bilgim var bende yüksek lisans yapıyordum hatta benim de bir yayınım var.”
K7: “Akademik dergileri açıkçası aslında otel için hiç karıştırmadım ne zaman ki yüksek lisans
yapmaya başladım onunla ilgili konular; spor sağlık, spor turizm onları birleştirmek istediğim
zaman yurt içi ve yurt dışı tezleri inceledim”.
K10: “Daha önce okuduğum oldu güzel akademik dergiler var otele faydası olabilecek otelin yönetimi
ile ilgili personel yönetimi ile ilgili makale okuyorum”.
Akademik Dergi ve Yayınlara İlişkin Tutumlar
Araştırmada akademik çalışmaların önemini K5 kodlu yönetici “Turizm gelişen bir sektör
olduğu için dijital ve teknoloji çağında olduğumuz için yeni bir turist profili var. Bu kişileri
memnun etmek için yeni trendleri takip etmek gerekiyor. Akademik çalışmalarda yeni uygulamalar,
yönetim ve pazarlama açısından yol gösterici olabilir” ifadeleriyle belirtmiştir. Araştırmaya
katılan yöneticilerin bir kısmının ise akademik yayınları önemsiz bulduğu (K3), güvenilirlik
ile ilgili kaygılarının olduğu (K4), fazla teknik verilerin yer aldığına ilişkin tutumlara sahip
olduğu (K10) görülmektedir. Bu görüşlere ilişkin ifadeler aşağıda yer almaktadır.
K3 kodlu katılımcı “Turist gelmedikten sonra bunların hepsi boş.. Dergiler falan hikaye, önce
ülkeye turist gelmesi gerekir” sözleriyle ülkedeki son gelişmelerden dolayı turist
gelmemesine vurgu yapmış ve öncelikle bunun önemli olduğunu ifade etmiştir.
K4 ise akademik yayınlara güvenmediğini, müşterilerin anket doldurma konusundaki
yaklaşımlarını eleştirerek şu sözlerle ifade etmiştir: “Akademik makalelere güvenim sıfır. Bir
araştırmacı geçen gün anket getirdi, bıraktı. Müşterilere yapılacak bir kaç müşteriye zorla yaptırdık.
Müşteri yapıyor; hepsine 5 veriyor. O yüzden buna ben de inanmıyorum. Birine 5 verdiyse mesela
diğerine 5 veremez bunu ben bile anlayabiliyorum, okumadan yapıyorlar yani”. Katılımcı aynı
zamanda otellerin anket yaptırma konusundaki yaklaşımlarını da eleştirerek şu sözleri sarf
etmiştir: “Bunu siz getiriyorsunuz, yöneticiler alıyor çalışanlarından birine ikisine veriyor
doldurtuveriyor sonra anket yapıldı diye arıyorlar sizi. O yüzden bu anketlere inanmıyorum ben.
Bunu tüm meslektaşlarım yapıyor biliyorum yani”.
K10 kodlu katılımcının görüşleri ise şu şekildedir: “Fazla teknik verilerden oluşan, yazıların
bir kısmı anketlere dayalı olunca faydalı ama ankete dayalı olmayanları sektörden biraz daha uzak
biraz ağır geliyor ama anketlerle desteklenmiş Eğer bu otellerde de anketlerle desteklenmişse bizim
işimize daha çok yarıyor. Daha çok sonuç kısmı işimize yarıyor, faydalanıyoruz. Anketin konusu
özetinden belli onun sonuç kısmından faydalanıyoruz”.
Yöneticilerin Akademik Dergilere Ulaşma ve Okuma Konusundaki Engeller
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Yöneticilerin akademik dergilere ulaşma konusundaki engeller değerlendirildiğinde
genellikle kişilerin dergilerden haberdar olmadığı, dergilerin taraflarına ulaştırılmasının
beklediği görülmektedir. Örneğin, K2 akademik dergiler olduğundan haberi olmadığını
“Tüm otellerden mail alınıp mail yoluyla bu dergiler ulaştırılabilir” sözleriyle ifade etmiş, K6 ise
“Haberim yok, akademik dergilerin varlığından bilgim yok. Tanıtımı ile ilgili bir sıkıntı var”
sözleriyle akademik dergilerin kendilerine ulaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Bir diğer
katılımcı olan K1 ise konuyla ilgili olarak “Dergilerin sektöre yayılması, dağıtımı ve çevreye
bilgi dağıtımı konularında eksilikler olduğunu düşünüyorum” sözleriyle bu durumu
desteklemiştir. Katılımcılardan K4, akademik yayınların güvenirliği ile ilgili kaygılarını
“Anketlerdeki sorular bize bir şey ifade etmiyor ve bu sorulara da güvenmiyoruz. Bunun bana bir
şey katabileceğine inanmadığım için de bu tür dergilere ulaşmayı hiç denemedim” sözleriyle ifade
etmiştir. K5 kodlu katılımcı ise akademik yayınları okuma deneyimini şu cümle ile
belirtmiştir: “Tezlere ulaşmıştım bazen ama çok uzun oluyor direkt okumak istediğim bölümü
okuyorum. Dilinden sıkılıyorum, akademik terimler itici geliyor”.
Araştırma kapsamında yöneticilerin akademik dergilere ulaşma ve okuma konusundaki
engeller Şekil 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. Yöneticilerin Akademik Dergilere Ulaşma ve Okuma Konusundaki Engelleri

İşletmelerin Bilimsel Çalışmalara Destek Olma Konusundaki Yaklaşımları
Yapılan görüşmeler sonucunda araştırmaya katılan işletmelerin tümünün bilimsel
çalışmalara destek olma konusunda olumlu bir yaklaşım sergiledikleri anlaşılmaktadır.
Ancak temel olarak üç sebepten dolayı işletmelerin bilimsel çalışmalara destek olma
konusunda isteksiz oldukları görülmektedir. Bunlardan bir tanesi araştırmacıların tutum ve
davranışlarından kaynaklı, ikinci olarak işletmenin özel bilgilerinin istenmesinden kaynaklı
olduğu, üçüncü olarak ise kendilerine daha sonra geri bildirim verilmemesinden
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
K9 kodlu katılımcı işletmelerinde bilimsel çalışmalara destek olma konusunda istekli
olduklarını ancak araştırmacının tutumlarından dolayı isteksizleştiklerini “Biz heyecanla
yapıyoruz ama bize geri dönüş yok. Beni bu yaptığınız çalışmaların içine çekemiyorsunuz. Bizleri
içine çekerseniz o heyecanla biz de ne oldu diye soracağız. Bize bırakıyorlar ben bir tez hazırlıyorum,
doktora çalışamam var bunları yaptırıyoruz Anketleri alıp gidiliyor fakat ne kadar sonuca gidiliyor,
bilgi verilmiyor”. Bu konu ile ilgili K8 kodlu katılımcı da şu sözleri söyleyerek
araştırmacıların tutumuna dikkat çekmiştir:
“Anket yapılmasına izin verilmiyor değil ama verdiğim arkadaşlar doğru düzgün bir şeyle gelmiyor.
Diyor ki ben Salı günü geleceğim tamam diyorum. Salı günü beni aramıyor, gelmiyor da Çarşamba
günü arıyor. Müdür bey ben şuyum dün gelecektim şu oldu. Yarın veya bu gün bir ara konuşalım.
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sen kimsin? Ondan sonra bazısı geliyor aşağıya müdür beyle görüşelim tamam diyoruz. Elimizde
böyle anketler var bunları personeliniz doldurabilir mi ? Yok arkadaşım. Siz olsanız yaparsınız? Bir
diğer arkadaş gelmiş sormuş genel müdürün odası neresi gelmiş kapıya vuruyor pat pat ben toplantı
halindeyim. Acenta sahibi ile görüşüyorum. Buyur arkadaşım dedim. Müdür bey ben sizin 5
dakikanızı alacağım. İyi de niye alıyorsun! 5 tane adam var burada konuşuyorum. 1 niye toplantımı
böldün? 2 kiminle nasıl buraya çıktın? 3 sen kimsin? Bana ne senin üniversitenden bana ne senin
dergiden. Benim zamanımı gasp edemezsin. Ben niçin alayım?”.
İşletmenin mahrem bilgileri konusunda hassas olan bir yöneticinin açıklamaları ise şu
şekildedir: K5: “İşletmenin mahrem bilgilerini (maaş, ciro vs. gibi) soruyorsa o zaman sıkıntılı
oluyor. Eğer çalışma amacını doğru bir şekilde açıklıyorsa biz de olumlu şekilde karşılıyoruz”.
Araştırmacı tutumunun ve mahrem bilgilerin istenmesinin yanı sıra yöneticilerden
bazılarının araştırma yaptıktan sonra geri bildirim almamaktan da şikayetçi oldukları
görülmüştür. Buna ilişkin iki ifade şu şekildedir:
K1: “Akademisyenler öğrencilerini alana gönderiyorlar veri toplatıyorlar yayınlanıyor ve orada
kalıyor. Geribildirim konusunda sıkıntılar var”.
K4: “Bana mail atıyor birisi yüksek lisans ya da doktora projesi diye. Anketi doldurur musunuz
sonuçlar size de faydalı olacak ve sizinle de paylaşacağız, tarafınıza iletilecektir diye yazıyor. Ama
bana bugüne kadar bir tane bile dönüt gelmedi. Bunun dışında benim yazdığıma, gönderdiğim
ankete cevap bile vermiyor bir teşekkürler anketiniz teslim alınmıştır bile demiyor. Bunun
sonucunda işine özen gösteren akademisyenler de bunlara katılmış oluyor yani kurunun yanında
yaş da yanıyor”.
Bilimsel çalışmaları işletmede değerlendirme konusunda ise birkaç işletmenin olumlu
yaklaşım sergilediği görülmüştür. Diğer işletmeler bir kısmı kendi birikiminin yeterli
olduğunu ifade ederken (K8, K11), bir kısmı ise akademik çalışmalara güvenmediğini ifade
etmiştir (K4). Akademik sonuçlara değer veren işletmeler ise bunu şu şekilde ifade
etmektedirler:
K7: “Yapılan araştırmaların sonuçlarını istiyoruz ve sonuçları değerlendirip ona göre politikaları
belirliyoruz. Örneğin personelin çok rahatsız olup da söyleyemediği bir şeyi anketlerde görüp ona
göre yönetim tedbirini alabiliyor”.
Akademik çalışmalara destek verip sonuçları elde etme konusunda herhangi bir girişimde
bulunmadıkları, K2’nin: “Bizimle şuana kadar hiçbir çalışmanın sonucu paylaşılmadı. Açıkçası
bugüne kadar biz de istemedik” sözlerinden anlaşılmaktadır. Bu durumu K5’in açıklamaları
da desteklemektedir: “Bugüne kadar sonuçlar hakkında bize kimse geribildirimde bulunmadı. Biz
de talep etmedik aslında. Yalnızca bizim otelimize uygulanan bir çalışma olursa ilgileniriz fakat
geneli yansıtan çalışmalar olduğu için çok ilgilenmiyoruz”.
Akademisyenlerden Beklentiler
Yöneticilere akademik camiadan beklentileri sorulduğunda genellikle işbirliğinin
artırılması ile ilgili ifadelerde bulunmuşlardır. Bu ifadelerde ise genellikle stajyerlerin
eğitimi konusunda ve etkinliklerde ortak çalışma konularında yoğunlaştıkları
görülmektedir. Bunların dışında çalışma sonuçlarını sektöre ulaştırma ve akademik
dergileri daha okunabilir hale getirme ve sektöre yön verecek çalışmaların yapılması
yöneticilerin akademisyenlerden beklediği konular arasındadır.
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Şekil 2.Yöneticilerin Akademisyenlerden Beklentileri

Yöneticiler tarafından iletilen beklentiler arasında en çok yer alan işbirliğinin önemini şu
sözler ile anlatmaktadır:
K1:“Akademi ve sektör birlikte çalışılırsa tepe yönetici bunu operasyonlara ve çalışanlarına
yansıtabilir. Şuan otel yönetimlerinde bilimsel bir yaklaşım yok. Otel yöneticileri bu tarz
araştırmaları okuyarak çalışanlarına bunu yansıtabilir”.
K10: “Akademik camia sonuçta bu işin bilimini yapan kişilerdir. Onların sektöre kendi
araştırmaları ile ilgili bilgi vermelerini veya birlikte çalışmalarının sektörü de geliştirebileceğine ve
onları da yaşanmış tecrübeler ile karşılaştırabileceklerine inanıyorum.”
K11: “Çalıştaylar yapılabilir. Fikir alışverişi yapılabilir. Herkes tecrübesini ortaya koyar daha iyi
fikirler ortaya çıkabilir. Şuanda böyle bir ortam yok”.
Akademik dergilerin okunabilirliği konusunda ise K3 şu değerlendirmeyi yapmıştır:
“Akademik dergiler daha okunabilir hale getirip okuma alışkanlığı kazandırılabilir. Çalışanlardan
başlayarak tüm yöneticilere bu alışkanlık kazandırılabilir”.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre sektör yöneticilerinin turizm ile ilgili gelişmeleri takip ettikleri
mecralar genellikle internet tabanlı kaynaklar ve abone oldukları sektöre ilişkin yazılı
dergiler olarak ortaya çıkmıştır. Bunların dışında fuarlar ve diğer kurumlardaki
çalışanlarla kurdukları ikili ilişkiler bilgi aldıkları önemli kaynaklar olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu kaynaklar arasında akademik dergilerden neredeyse hiç bahsedilmediği
görülmektedir.
Bu durum aslında önceden tahmin edilen bir durum olarak
değerlendirilebilir. Çalışmanın çıkış noktası da acaba sektör yöneticileri bizim
çalışmalarımızdan ne kadar haberdar? sorusuna yanıt aramak idi. Bunun ile ilgili yönetici
yanıtlarına bakıldığında kişilerin daha kolay ulaşabildiği kaynaklara daha çok ilgi
gösterdiği buna karşın akademik dergileri çok fazla okumadıkları ortaya çıkmıştır. Bunun
sebebi olarak ise kişilerin dergilerden haberi olmaması, vaktinin olmaması, yayınların
kendilerine ulaştırılmaması, yayınlara güvenlerinin olmaması gibi durumları öne
sürdükleri görülmektedir.
Sektör yöneticilerinin akademik dergiler hakkında hiçbir fikri olmadığını bazılarının ise
çok az fikir sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Bunun ile ilgili yöneticiler akademisyenlerin
çalışmalarını sektöre ulaştırmalarını beklemekte olup kendileri özel olarak bu dergileri
araştırma eğilimde bulunmamaktadır. Akademik dergilere ulaşan ve bilgisi olan az
sayıdaki yönetici ise yüksek lisans eğitimi sayesinde bundan haberdar olduğu
anlaşılmaktadır. Bu yöneticiler ise akademik dergilerin dilinin ağır olduğundan ve çok
uzun olduğundan bahsetmektedir.
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Yöneticilerin akademik çalışmalara yönelik olumsuz tutumları olarak belirtilen en önemli
unsurlardan biri anketlerin uygulanışı esnasında yapılan yanlışlardır. Anketlerin gelişi
güzel yapıldığı, bunların araştırmacı tarafından bırakıldıktan sonra hiç ilgilenmediği,
çalışan ve müşterilerin anketleri rasgele doldurttukları belirtilmektedir. Bunun dışında
yöneticilerin olumsuz tutumlarının nedenlerinden bir diğeri de araştırmacının sergilediği
tutum ve davranışlar olarak tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın amacının ve içeriğinin
iyi bir şekilde açıklanmamasından da söz edilmektedir. Bununla birlikte akademisyenlerin
anket doldurulduktan sonra herhangi bir geri bildirim vermedikleri, sonuçları
paylaşacaklarını belirttikten sonra da otel ile hiç iletişime geçmemeleri vurgulanan diğer
bir husustur.
Bu çalışma ile ilgili ulaşılan temel sonuç “sektör yöneticilerine yol gösterici olacaktır” gibi
ifadeler ile bitirilen çalışmalarda gerçekten bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının
sorgulanmasının gerekmekte olduğudur. Bu noktada her iki tarafa da sorumluk düştüğü
söylenebilir. Sektör yöneticilerinin bilginin kendilerine hazır olarak ulaştırılmasını
beklemek yerine bilgiye ulaşma konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği
düşünülmektedir. Burada yapılması gereken sektör yöneticilerinin akademik yayınlardan
daha fazla yararlanabilecekleri konusunda bilinçlendirmelerinin gerekliliğidir. Diğer
taraftan akademisyenler ve üniversitelerin, akademik çalışmaları sektör yöneticilerinin
okuyabileceği küçük kitapçıklar ile ya da online ortamda sektör yöneticilerine ulaştırma
ile ilgili yapılacak çalışmalar anlamlı görülmektedir. Altunışık vd. (2012: 15)’in: “Bilimi bir
çeşit insan üstü bir zeka işi görüp, küçük bir seçkinler grubunun elinde tutmak bilimsel düşünmenin
evrensel ve insancıl niteliğine aykırıdır” ifadesi de bu durumu desteklemektedir. Bu sayede
bilimsel araştırmaların bilimsel/toplumsal fayda yaratma tarafının da gerçekleştirilmiş
olacağı düşünülmektedir.
Araştırma zaman ve imkân yetersizliğinden dolayı Çanakkale ili ile sınırlandırılmıştır. Bu
bağlamda kullanılan araştırma yönteminin doğası gereği elde edilen sonuçlar Çanakkale
ili özelindedir. Bununla birlikte Çanakkale'deki otel işletmeleri içerisinde henüz zincire ait
bir otel bulunmamaktır. Bu anlamda İstanbul, Ankara, İzmir ya da Antalya gibi şehirlerde
daha kurumsal bir yapıya sahip olma potansiyeli olduğu düşünülen zincir otellerin
yöneticileri ile de görüşme yapılarak onların durumu nasıl değerlendirdiğinin
araştırılması faydalı olacaktır.
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ÖZET
Son yıllarda hızla gündeme gelen ve bir niş pazar olarak ekonomik anlamda önemli bir yer
alan helal turizm uygulamaları turizm işletmelerinin ve pazarlamacılarının küresel
anlamda dikkatini çekmeye başlamıştır. Turizm işletmeleri içerisinde mütedeyyin
misafirlere odaklanan işletmeler olduğu görülmekte ve bu işletmeler yeni turist profilinin
beklentilerine yönelik turizm uygulamaları yaparak hizmet konseptlerini bu yönde
şekillendirmektedirler. Dünyada küresel anlamda önem kazan helal turizm kavramı
Türkiye’nin sahip olduğu kültürel miras ve özellikleri açısından da büyük bir potansiyel
arz etmektedir. Platon’un 2500 yıl önce yaşadığı dönemlerde seyahat eden kişileri
tüccarlar, kültür ziyaretçileri ve ruhani liderler şeklinde gruplandırması ‘’din’’ ve ‘’kültür’’
olgularının çok eski zamanlardan beri bir seyahat nedeni olduğunu görmek açısından bir
referans oluşturmaktadır. Günümüzde de kültür ve bunun yanında sağlık, kişileri
seyahate yönelten en önemli nedenler arasında bulunmaktadır ve bu özellik gelecekte de
devam edecektir. Bu açıdan kültürel bir olguya dayanan helal turizm kavramının sağlık
turizmi uygulamalarında yer alması ve bu iki turizm biçiminin birlikte uygulanmasının
yaratacağı talebin ekonomik etkilerinin ortaya konulması önem arz etmektedir.
Çalışmada; sağlık turizminin dünya ve Türkiye’deki durumunu ve ekonomik etkileri
ortaya konulurken, helal turizm konseptinin sağlık turizmine uygulanması açısından
öneriler geliştirilerek turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında olumlu ekonomik etkileri
ve potansiyel durum ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Helal Turizm, Sağlık Turizmi, Ekonomik, Dünya, Türkiye
GİRİŞ
İnsanlar sıhhatli oldukları sürece verimli ve üretken bir çalışma yaşamı
sürdüreceklerinden, sağlıklı olmak zorundadırlar. Bu nedenle, insanoğlu dünyanın
bugüne kadar geçen her çağında akıl ve ruh sağlığını yitirmemek, sağlık bulmak,
ağrılarından, sızılardan kurtulmak için sağlık ile ilgili sorunlarına çareler aramıştır.
Sanayileşme, çevre kirliliği, doğal kaynakların bozulması, çarpık yapılaşma, kentleşme
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığını bozmakta, işgücü verimliliğini
düşüren bir ortamda yaşamamıza neden olmakta ve olmaya devam etmektedir. Beslenme
bozuklukları oluşturan, ruhsal ve sinirsel yorgunlukları artıran, tedavisi zor veya hiç
olmayan hastalıklara yol açan ortamlardan uzaklaşmak amacıyla sağlık amaçlı seyahatler
gün geçtikçe artmaktadır. Doğal kaynaklardan tıbbi amaçlı yararlanmak için insanlar
yüzyıllardır seyahat etmektedirler. İnsanların kendi yaşadıkları yerden kalkıp başka bir
ülkeye veya bölgeye sağlık amacı güderek yaptıkları seyahatler çok eski zamanlara kadar
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uzanmaktadır. Sümer, Mısır, Roma, Japonya, Yunan uygarlıklarında sağlık seyahatlerinin
yapıldığı ve şifalı suların yanında sağlık tesislerinin inşa edildiği bilinmektedir. Kıtalar
arasında, Asya sağlıklı kalma konusunda gerçekleştirilen yöntemler açısından ayrı bir yere
sahiptir. Avrupa’da sağlık seyahatleri orta çağda başlamıştır. Günümüzün gelişmiş Batı
Avrupa ülkelerinde tedavi imkânlarının sunumunun tarihi çok eskilere dayanmaktadır.
Sağlıklı bir iklimde/çevrede bulunarak, bedeni ve zihni dinlendirmek, temiz hava almak,
rekreasyon alanlarının nimetlerinden yararlanmak, tedavi-dinlenme-tatil ihtiyaçlarını
birlikte gidermeye çalışmak hem turizm çeşitlerinin ve hem de sağlık turizminin gelişimini
hızlandırmıştır. Bu açıdan sağlık turizmi, hem tedavi hem de turizm boyutlarıyla birlikte
her ülke için ekonomik ve sosyal açıdan son derece önemlidir.
Helal turizm kavramı hakkında ise son 10 yıl içerisinde uluslararası anlamda yapılmış olan
bilimsel araştırmalar mevcuttur. Fakat Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalar oldukça
sınırlıdır ve helal turizm kavramının farklı turizm biçimleriyle konsept edildiği turistik
ürün ve hizmet çeşitlerini konu alan bilimsel araştırmalar neredeyse yoktur.
Türkiye'nin sahip olduğu kültürle ve doğal mirası, coğrafi konumu ve özellikle İslam
dininin hakim olduğu bir ülke olması sebebiyle bu turizm biçimi açısından oldukça büyük
bir potansiyele sahiptir. Aynı şekilde Sağlık Turizmi açısından da gerek termal gerek
medikal turizm çeşitlerinde sahip olduğu fiyat ve kalite avantajlarıyla birlikte dünyada en
fazla tercih edilen destinasyonlar arasındadır. Bundan hareketle Müslümanların
uluslararası ve ulusal anlamda katıldıkları sağlık turizmi hareketlerinin onların dini
inançlarına uygun şekilde düzenlenmesi ülkeleri rekabet edilebilirlik açısından ön sıralara
taşıyacaktır. Malezya'dan sonra helal turizm açısından dünyada en fazla tercih edilen
destinasyonlardan biri olan Türkiye için bu iki konseptin yan yana getirilmesi onu
turizmde daha ön plana taşıyabilecektir. Bu çalışmada sağlık turizminin ve helal turizmin
kavramsal çerçevelerine ve ilgili yazında yer alan bilgilerine dayanılan bir değerlendirme
yapılacak ve helal turizm konseptli sağlık turizminin uygulanabilirliği açısından çözüm
önerileri sunulacaktır. Bu konseptin yaratacağı ekonomik faydalarına değinilecektir.
Turistik Ürün Çeşitlendirmesinde Seyahat Motivasyonları: “Sağlık” ve “Alt Kültür –
İnançlar”
İnsanların seyahat etme sebepleri içinde yer alan fiziksel ve psikolojik olarak yenilenme,
sürekli yaşadığı bölgeden ayrılma, yoğun iş temposundan uzaklaşma gibi konular ile
turizm faaliyetlerine katılan kişilerin farklı yaş gruplarında olması, değişik destinasyonları
tercih etmeleri, seyahat sırasında karşılaştıkları sağlık problemleri, bulaşıcı hastalıklardan
korunma yolları gibi konular turizm ve sağlık bilimlerinin ilişkisi içinde yer almaktadır.
Turistik ürün, "çekicilik, yararlılık ve kolay elde edilebilirlik faktörlerinin bileşimi" olarak
tanımlanmaktadır. Farklı bir tanımda ise " turistin seyahati boyunca yararlandığı
konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok servislerin bileşimidir"
şeklindedir (Olalı 1990: 140; Oral, 1988: 96).
Günümüzde küresel anlamda yaşanan gelişmeler, artan yaşlı nüfus, turist beklentilerinin
değişmesi, Müslüman nüfusun artması, teknolojik gelişmeler gibi sebepler ile turizm
pazarından daha fazla pay almak isteyen ülkeler turistik ürün çeşitlendirmesine gitmekte
ve pazar paylarını tüm yıla yaymaya çalışmaktadırlar (Güzel, 2010: 88-100).
Turizmde tüketicilerin yani turistlerin seyahat motivasyonları çok sayıda değişkenlerden
etkilenmekte ve satın alma davranışlarında etkili başlıca faktörler kültür, sosyal, kişisel ve
ekonomik faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. (Tatlıdil ve Aracıoğlu, 2009: 437). Bu
faktörlerden kültür kavramı turizm sektörünün ve turizm sektörü ile ilgilenen tüm
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işletmelerin bütünleşmiş bir parçası konumundadır. Çünkü turizm aktivitesine katılan
tüketicilerin kalacak yer seçimleri, yiyecek tercihleri, memnuniyetleri ve ortak davranış
noktaları gibi tüm faktörler kültür unsurundan etkilenmektedir (Karadağ ve Levent, 2008:
18). Her kültür bünyesinde barındırdığı bireylerin detaylı özelliklerine göre bir de alt
kültürlerden oluşmaktadır. Bu alt kültür yapısının içerisinde milliyet, ırk, coğrafi
yerleşimler ve din grupları bulunmaktadır. Bu nedenle bir alt kültür seyahat
motivasyonlarında önemli bir etmen olabilmekte ve turistlerin davranış biçimlerini
etkileyerek turizm pazarlamacılarının hizmet ve ürün adaptasyonlarını bu alt kültürlere
göre entegre etmelerini gerekli kılabilmektedir (Kotler, 2000:161, Cömert ve Durmaz, 2004:
2). Turistlerin seyahat etme motivasyonları içerisinde inanç ve tutumlar da önemli
şekillendiriciler içerisindedir. Ürün ve hizmet seçiminde tüketici tutumları ve inançları
oldukça etkilidir ve satın alma kararında da bu inanç ve tutumlar rol oynamaktadır. Bu
nedenle hem satın alma ihtiyacının ortaya çıkması hem de satın alma ve sonrasındaki tüm
kararlar açısından bu seyahat motivasyonları önemli bir yer teşkil etmektedir (Mucuk,
2005: 62, Özdemir, 2012:21).
Kültürel değerler ve dini inanışlar kişilerin hayatları için bir amaç ve anlam kaynağı
oluşturur ve bu değerler onların yaşam biçimleri üzerinde önemli bir miktarda etkili olur.
Bu etki tüketicilerin turizm hareketlerine katılımındaki karar ve satın alma süreçlerini de
etkilemektedir(Cankül, 2011: 38).
Seyahat motivasyonları içerisinde turistlerin konaklama tercihlerinde etkili olan
faktörlerden biri de " din kavramı" dır. Özellikle dünya çapındaki Müslüman turistlerin
seyahat ve konaklama kararlarındaki en önemli faktörlerden olan din kavramı bir alt
kültür göstergesi ve tercih sebebi olmakta ve bu doğrultuda kendilerine sunulan ürün ve
hizmetlerin uygunluğuna dikkat ederek bu doğrultuda seyahat ve konaklama kararları
almalarına sebep olmaktadır (Collins ve Tisdell, 2002: 134, Dinarstandard, 2012; Boğan vd.,
2016:3).
Tüketici inançlarını şekillendiren dini inançların iki temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar
emirler ve yasaklardır. İslami turizm kavramının özünü oluşturan ve literatürde helal
turizm olarak adlandırılan İslami turizm, turizm sektörü için yeni bir kavramdır ve emir
ve yasaklar vasıtasıyla bireylerin turizm davranışlarına etki etmektedir (Weidenfeld ve
Ron, 2008:358; Zailani vd., 2011: 3).
Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi
Helal turizm kavramına ilişkin yazın içerisinde çok çeşitli tanım denemeleri mevcuttur.
Fakat hem fikir olunan tek bir tanım mevcut değildir. Hassan (2007)'ya göre helal turizm
islami değerlere bağlı bir turizm türü olması şeklinde tanımlanmıştır. Jafari ve Scott
(2014)'a göre helal turizm turistlerin ihtiyaçlarının islam kurallarına en uygun şekilde
karşılanması olarak tanımlanmıştır. Din (1989)'e göre ise helal turizm kavramına İslami
motivasyon değeri eklenerek bu motivasyona sahip turistlerin İslami ilkelere uygun olarak
gerçekleştirdikleri turizm biçimi olarak bir tanım yapmıştır.
Helal turizm anlayışıyla seyahat eden Müslüman turistler İslami kurallara göre
tasarlanmış tesislerde kalmayı tercih ederler. Sunulan diğer tüm turizm hizmetlerinde bu
kurallara uygun biçimde olmasını isterler. Bu istekler doğrultusunda helal turizm
kapsamında konaklamaların yapıldığı oteller helal otel olarak literatüre geçmiştir. Arpacı
ve arkadaşlarına (2015)'a göre helal otel "İslami kurallara göre tasarlanmış, asıl fonksiyonu
yine otel tanımında olduğu gibi geceleme ihtiyacını sağlamak olan ve bu hizmetin yanında
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yeme, içme ve eğlence ihtiyaçlarını İslami kural ve inançlara uygun birimleri bünyesinde
barındıran tesislerdir."
Saad ve arkadaşları (2014), helal otel kavramını üç sınıfta toplamıştır. Bu sınıf içerisinde
alkolün yer almadığı oteller "dry otel" kadın ve erkeklere ayrı hizmet sunan helal gıda,
mescit gibi hizmetler sunan otellere "kısmi helal otel" ve bu iki otel biçiminin tüm hizmet
ve özellikleri dahil olarak otel dizaynı ve tüm hizmetlerine kadar İslami anlayışın egemen
olması halinde ise " helal otel" olarak üç grupta ayrım yapmışlardır (Boğan vd., 2016: 4,5).
Helal Turizm ve İnanç Turizmi Arasındaki Farklılık
Helal turizm ve inanç turizmi birbirinden farklı kavramlardır. İnanç turizmi bir turizm
çeşidi olarak kabul edilirken helal turizm kavramı ise bir turizm çeşidi olmayıp diğer
turizm türleriyle de entegre edilebilecek bir anlayıştır (Arpacı ve Batman, 2015). Ayrıca
helal turizm kavramı yalnızca Müslümanlara özgü bir anlayış olarak kabul edilirken; inanç
turizmi kavramı bir çok inanç biçimini içinde barındırabilecek ve tüm farklı dini inançlara
özgü olabilecek bir seyahati içermektedir (Boğan vd., 2016: 3).
Sağlık Turizminin Kavramsal Yapısı ve Vizyonu
Sağlık Turizmi Derneği’ ne göre (Ekonomistler Platformu: 2012, 4): “Sağlık Turizmi, ikamet
edilen yerden başka bir yere (yurtiçi veya yurtdışı) herhangi bir sağlık sebebiyle hizmet almak için
yapılan seyahate” denmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanımına göre ise
(Ekonomistler Platformu: 2012, 4):“Sağlık Turizmi, kısaca tedavi amacı ile yapılan seyahatlerdir.
Başka bir ifadeyle, sağlık turizmi, fizik tedavi ve rehabilitasyon gereksinimi olanlarla birlikte
uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan
turizm türüdür.” Dünya Turizm Örgütü ise sağlık turizmini aşağıdaki gibi ele almaktadır
(Ekonomistler Platformu: 2012; 4): “Kaplıca veya diğer sağlık merkezlerine seyahat eden kişinin
fiziksel iyilik halini geliştirmek amacıyla yapılan ziyarettir. Bu kapsamda fizik tedavi, diyet kontrol
ve ilgili sağlık hizmetleri verilir.”
Dünyada 7. Sırada, Avrupa’da 1. sırada termal kaynaklara sahip Türkiye Termal turizm
kapsamında, 250 adet kaplıcadan yılda 10 milyon yerli turist ve 300 bini aşkın yabancı
turist ağırlamıştır (Dinç, 22-25 Kasım 2013: 12). Ancak, Termal Turizm konusunda 1600
kaynaktan 600 kaynak kullanımdadır ve sadece 14 tesis Medikal SPA ve kür merkezi
olarak nitelendirilmektedir. 450 adet 5 yıldızlı Spa tesisinden sadece 28 tanesi uluslararası
standartlarda SPA ve Wellness hizmeti vermektedir (Dünya Yaşlılık Derneği: 2014).
Türkiye de engelli oranı toplam nüfus içinde % 12’ 9 dur. 8 milyon olan bu engelli bireye
aileleri de eklenince 32 milyonluk bir nüfusa ulaşılmaktadır. Otellerin odalarının % 1’i
engellilere ayrılmış ve % 31’ inde bu bireylere yönelik düzenlemeler bulunmamaktadır
(Tengilimoğlu ve Özdemir, 2013: 140-141).
Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Genel Müdürlüğü'nün 2023 hedeflerine göre, 2023 yılında
2 milyon yabancı hasta ve 20 milyar dolarlık sağlık turizm geliri beklenmektedir (Dinç,
2013: 12). Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 2023 Turizm stratejisinde termal
turizme yönelik hedefler Termal Turizm Master Planı Kapsamında
(2007-2023)
belirlenmiştir. Termal alanlar olarak, birinci aşamada Güney Marmara, Güney Ege, Frigya,
Orta Anadolu olmak üzere 4 bölgeye ağırlık verilmiştir.
Sağlık turizm pazarına giriş evresinde bulunan Türkiye’nin bu sektörü geliştirmesi için
yapması gereken konular 5. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi Sonuç Bildirisinde şu
şekilde belirtilmiştir (Türkiye Sağlık Turizmi Derneği, 2012):

Sağlık turizminde vergi indirimi, yurtdışı tanıtıma finansal destek sağlanmalı ve
Sağlık Bakanlığı’nın denetleyici yapısı yaygınlaştırılmalı,
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Yabancı dil bilen sağlık eleman sayısı artırılmalı, sertifika programları yapılmalı
(yaşlı bakımı ve rehabilitasyon ile ilgili uzmanlar, fizyoterapistler, teknikerler vb.),
İnovasyona, birimler arasında entegrasyona ve kamu-özel sektör ile sivil toplum
kuruluşlarının koordinasyonuna önem verilmeli,
Kongreler kalite, markalaşma, destinasyon ve pazarlamaya yönelik olmalı,
Kür ve rehabilitasyon merkezi, yaşlı emekli köyü, obezite ile mücadele merkezi,
sağlıklı yaşam kentleri, Sağlık Serbest Bölgeleri Projeleri geliştirilmeli, (Tengilimoğlu
ve Özdemir, 2013: 133).
İslam ülkelerinden gelen ziyaretçileri çekmek için, marka hastaneler ve Helal
Sertifikalı Hastaneler kurma yoluna gitmelidir.(Tengilimoğlu, 2013: 9).

Dünya’da ve Türkiye’de Müslüman Seyahat Endeksi
Dünya'da yaklaşık 1.6 milyar kişi olan Müslüman popülasyonu toplam dünya nüfusunun
da %23’ünü teşkil etmekte ve yılda ortalama 139 milyon Müslüman turist seyahat
etmektedir (PewResearch, 2012; Oflaz, 2015:1). Thomson Reuters ve Dinastandard'ın 2013
yılında hazırladığı "State of the Global İslamic Economy 2013" raporunda 2012 yılında helal
turizm konseptinde seyahat eden turistlerin 137 milyar dolarlık harcama yaptıkları ortaya
konulmuştur. Bu harcama içerisinde hac ve umre ziyaretleri bulunmamaktadır. 2018
yılında ise bu rakamın 181 milyar dolar düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir (Tekin ve
Yılmaz, 2016: 2048; Chandra, 2014: 46). Mastercard ve Crescent Rating tarafından 2015 yılı
için raporlanan Dünya Müslüman Seyahat Endeksine göre Türkiye, Malezya’dan sonra en
fazla Müslüman Turist çeken ülkeler arasında 2. sıradadır. Müslüman turistlere yapılan
anketler sonucunda turistlerin %45’inin helal otel seçeneği aradığı saptanmıştır. Bu açıdan
helal turizm ve helal otel kavramları ileriki dönemlerde de önemini koruyacaktır. 2014
yılında toplam 108 milyon turist 145 milyar dolarlık bir harcama gerçekleştirerek çok
büyük bir rakama ulaşmıştır. Bu rakamın 2020 yılında 150 milyon turist ve 200 milyar dolar
turizm getirisine ulaşacağı tahmin edilmektedir (Crescent Rating, 2015b: 4; Samori, 2013:
95; Oflaz, 2015: 53-54).
Tablo 1: Dünya Müslüman Seyahat Endeksi
Destinasyon
Ortalama
1
Malezya
83.8
2
Türkiye
73.8
3
BAE
72.1
4
Suudi Arabistan
71.3
5
Katar
68.2
6
Endonezya
67.5
7
Umman
66.7
8
Ürdün
66.4
9
Singapur
65.1
10
Fas
64.4
Kaynak:MasterCard-CrescentRating (2015: 11), Global Muslim Travel Index 2015.

Türkiye, Lübnan ve Malezya ülkeleri helal turizm konseptinde otelleri tercih eden kayda
değer sayıda misafire sahiptir. Türkiye'nin bu anlamda karşıladığı turist sayısı ve sektörel
alt yapı koşulları itibariyle İslami İşbirliği Örgütü üyesi olan 57 ülke içerisinde büyük bir
fark ile birincilik konumundadır. Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen ve
uluslararası turizm harcamalarının %12 'sine tekabül eden helal turizm pazarı 2011 yılı
itibariyle pazarın ekonomik büyüklüğü olarak 126 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır
(Dinarstandard, 2012: 10, Tekin ve Yılmaz, 2016:2056). Türkiye'de bu turizm konseptindeki
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artış 1996 yılından sonra ortaya çıkmış ve 2002 yılından sonra büyük bir artış göstermiştir.
Özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da da dikkat çeken bu konseptin gelecek yıllarda çok
daha büyük rakamlara ulaşacağı öngörülmektedir.
Helal Turizm Konseptinin Diğer Turizm Türlerine Uygulanabilirliği
Helal turizmde tüketicilerin motivasyonlarının yalnızca dini değerlere odaklanmış
olmaları gerekmemektedir. Bu turizm anlayışının katılımcıları din sınırları çerçevesinde
çok değişik turizm türleri ve etkinliklerine de odaklanmış olabilirler (Henderson, 2010b:
78). Bu açıdan İslami konsepte hizmet veren sağlık hizmetleri, konaklama işletmeleri de
helal turizmin bir parçasını oluşturabilmektedirler. Bu konsepteki sağlık işletmelerinin,
konaklama işletmelerinin bir takım karakteristik ve spesifik özellikleri bulunmakta, hizmet
konseptlerini bu biçimde oluşturmaktadırlar. Özetle söylenecek olursa, sağlık turizmine
katılan turistlerin turizm beklentilerinde ürünler, hizmetler helal turizmin bu hizmet
konseptlerine odaklanmalı ve mütedeyyin bireylerin inançlarına uygun bir şekilde
uyarlanmalıdır.
Helal Turizm İşletmeciliği Kriterlerinin Sağlık Turizmine Uyarlanması ve Ekonomik
Anlamda Yaratacağı Katkılar
Dünyadaki Müslüman nüfusunun artması, gelir seviyelerinin artışı ve İslam ülkelerinin
refah düzeylerinin artması gibi sebeplerle birlikte küreselleşme olgusunun da devreye
girmesiyle Müslümanların beklentilerine uygun olarak turistik hizmetlerin ve ürünlerin
sunulması gündeme gelmiştir. (Zulkharnain ve Jamal, 2012: 338, BattourandIsmail, 2015,
Carboni vd., 2014). Gelecekteki yaşam şekillerinin özelliklerine göre, sağlık, spor ve
güzellik kavramlarına verilen önemin artması ile birlikte alternatif turizm çeşitleri daha
fazla gelişecektir. Bu turizm türlerinden sağlık/kültür/doğa/kongre turizmleri ön planda
olacaktır. Kültür ve sağlık kişileri seyahate yönelten en önemli nedenler arasında
bulunmaktadır ve bu özellik gelecekte de devam edecektir. Sağlık turizminin içerisinde
oteller, termal merkezler, spa ve güzellik merkezleri, havuzlar, termal havuzlar, klinikler,
hastaneler gibi birçok unsur bulunmaktadır. Helal turizm seyahatine katılan turistler
sağlık turizmi faaliyetlerine katılırken tüm bu unsurların İslami ilkelere uygun olup
olmadığına dikkat ederler. Özellikle sağlık turizmine konaklama anlamında hizmet eden
otellerin helal turizm konseptinde hizmet verebilmeleri için helal otel özelliklerini taşıması
gerekmektedir. Bu özelliklerin otelin yapım aşamasında dikkate alınması işletmeyi ekstra
maliyetlerden kurtaracak ve konseptin daha hızlı oluşmasına yardımcı olacaktır.
(Rosenberg ve Choufany, 2009: 2).
Tekin ve Yılmaz'ın (2016)'da yaptıkları çalışmada İslami turizm konseptine benzer nitelikte
hizmet veren konaklama işletmelerini bulundukları coğrafi bölge ve ile göre ayırmışlardır.
Toplam 15 adet işletme ile Ege Bölgesi birinci sırada, 12 adet işletme ile Akdeniz Bölgesi
ikinci sırada, 11 işletme ile Marmara Bölgesi üçüncü sırada, 3 işletme ile İç Anadolu Bölgesi
4.sırada ve son olarak 2 işletme ile Karadeniz Bölgesi beşinci sıradadır. Toplamda 43
konaklama işletmesinin İslami turizm konseptine benzer nitelikte hizmet veren konaklama
işletmeleri olduğu görülmektedir (Tekin ve Yılmaz, 2016).
Türkiye'deki İslami oteller, kıyı otelleri ve termal oteller olarak iki grupta toplanmıştır ve
özellikle son on yıl içerisinde bu otel biçimleri ve helal turizm konsepti popülerlik
kazanmıştır. Özdemir (2012: 45,46)' ya göre 2004 yılı öncesinde İslami termal otellerin
sayısı üç iken, 2014 yılı sonrasında 15 tesis hizmete girmiş ve bu tip konaklama tesislerinin
en yoğun olduğu il Nevşehir olmuştur. 2011 yılı sonu itibariyle ise altmışın üzerinde İslami
otel sayısına ulaşılmış ve bu oteller Türkiye'de yaklaşık %5’lik bir dilimi kapsar hal
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almıştır. Konaklama işletmelerinin alkolsüz hizmet veren büyük çoğunluğu sağlık turizmi
konseptinde hizmet veren termal konaklama işletmeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
tarz konaklama işletmeleri sağlık sebebiyle hizmet sundukları için alkol ürünlerinin servis
edilmesini yanlış bulmaktadırlar (Tekin ve Yılmaz, 2016:2054).
Güneş-deniz-kum ağırlıklı tatil amaçlı gelen her turist ortalama 700-800 dolar bırakırken,
sağlık turizminde bu rakam kişi başına 12-15 bin doları bulmaktadır. 2013 yılında
Türkiye’ye sağlık turizmi için gelenlerin sayısı 300 bini aşmış durumdadır. Ancak bu
rakama, saç ekimi, plastik cerrahi gibi sağlık merkezlerine kendi inisiyatifleriyle gelen
kişiler de eklendiğinde 480 bine ulaşmıştır. Sağlık turizminden elde edilen gelir ise 2013
itibarıyla 3,5 milyar dolar civarındadır. Termal ile bu rakam 5 milyar doları geçmektedir.
Türkiye'deki İslami turizm pazarını üç gruba ayırmak mümkündür. İlk grupta Avrupa'da
yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları bulunmaktadır. Bu grup yaklaşık 2.4 milyon kişiyi
oluşturmakta ve helal turizm tesisleri açısından önemli bir pazar teşkil etmektedir. ikinci
grup pazar zengin, muhafazakar yaşam tarzına sahip müşteriler grubudur. Üçüncü grup
pazar ise özellikle Ortadoğu ülkelerinden gelen Müslüman turistler grubunu
oluşturmaktadır (Duman, 2011:13).
Sağlık turizmi için Türkiye’ye hasta gönderen ülkeler ise şunlardır (Özsarı ve Karatana:
2013; 141):

Bünyesinde Türk nüfusu barındıran ülkeler (Almanya, Hollanda, Belçika vb.),

Altyapı ve doktor eksikliği bulunan ülkeler (Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri),

Sağlık işlemlerinin pahalı olduğu ve sigorta kapsamı içinde bulunmayan hizmetleri
ihtiyaç uyan hastaların bulunduğu ülkeler (Amerika, Almanya),

Arz-talep dengesizliğinden dolayı bekleme sırası uzun olan ülkeler (İngiltere,
Hollanda ve Kanada).
Ayrıca, Kuzey Irak, İran gibi ülkelerden gelip kayda geçmeyen hastalar olduğu da
bilinmektedir.
Bu bilgiler dahilinde iki turizm biçiminin Türkiye pazarı incelendiğinde İslami turizm
pazarını oluşturan ve sağlık turizm pazarını oluşturan ülkelerin ortak olanları oldukça
fazladır. Bu pazarlardan ikisine de hitap edebilecek helal turizmin uygulandığı sağlık
turizm çeşitlendirmesiyle hem turist talebini arttırmak hem de memnuniyetlerini
arttırarak turizm gelirlerini yükseltmek amacıyla böyle bir Pazar diliminin oluşturulması
önemli bir adım olacaktır.
Sağlık turizmi ve helal turizm kavramların temel çerçeveleri ve hedefleri dikkate alınarak
helal turizm konsepli sağlık turizmi açısından Tablo 2’de görüldüğü üzere bir derleme ve
öneriler çizelgesi yapılmıştır:
Tablo 2: Helal Turizm Konseptli Sağlık Turizmi Uyarlanması
Helal Turizm Konseptli Sağlık Turizmi Uyarlanması
Alkollü içki servisi olmayan termal oteller, konaklama imkanları
Bayanlar ve erkekler için ayrı termal havuzlar, ayrı meditasyon alanları
Helal sertifikaları hastaneler kurma
Bayan ve erkekler içim mescit bulundurulan sağlık turizmi kompleksleri
Sağlık tesisinin ve otelin Helal Sertifika sahibi olması ve sağlık hizmetlerinde de
sertifikasyonların yapılması
Bayanlar ve erkekler için sağlık tesislerinin (yüzme havuzu, spa, fitness salonları) ayrı olması
Sağlık hizmeti gereksinimi olanlar ile sağlık hizmet sunucuları arasında kültürel anlayış
barındıran iletişim
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Dini içerikli serbest zaman değerlendirme/rekreasyon aktivitelerinin bulunması
Etik değerlerin korunduğu sağlık hizmeti sunumu
Helal turizm konseptli sağlık turizmi paket turları ve uygun acentaimkanları
Bu konseptteki otellerde aile boyu tatil sloganı ön planda tutularak ve bekar müşteriler yerine
aile pazar bölümlemesine odaklanmak
Kadın müşterilere masaj, termal ve medikal anlamlarda yine kadın hizmet sunucuların
ilgilenmesi
Müslüman ülkelere sağlık turizmi için ve helal turizm için tanıtımlar yapmak
Seyahat acentalarının bu konsept turizmi tanıtması ve pazarlaması
Hijyen faktörlerininin plana çıktığı sağlık turizmi ve konaklama hizmetleri
Turizm konseptinde helal gıda sunumu ve domuz eti olmaması
Sağlık ve spor aktivitelerinin kadın ve erkek müşterilere ayrı alanda yapılması
Sağlık turizmi rotalarının belirlenmesi ve helal konseptinin bu rotalara uygulanması veya yeni
bir rota oluşturulması
Sürdürülebilir sağlık turizmi ve helal turizm stratejilerinin geliştirilmesi ve birbirini desteklemesi

SONUÇ VE ÖNERİLER
“Sağlık turizmi” ve “helal turizm”, dünyada ve Türkiye’de en hızlı büyüme rakamlarına
sahip iki turizm türüdür. Literatürsel kaynaklarda ve çalışmanın kavramsal çerçeve
bölümlerindeki açıklamalar dahilindeki rakamlar dikkate alındığında; bu iki turizm
türünün birlikte konsept edildiği bir hizmet ortamının, olanaklarının sunulmasıyla
şüphesiz ki bu konseptteki misafirlerin oluşturdukları pazardan da önemli bir pay alınmış
olacaktır ve ekonomik katkılarından faydalanılacaktır.
Türkiye’nin sahip olduğu mevcut kültürel boyutu ve dini boyutu, Suudi Arabistan, Katar,
Birleşik Arap Emirlikleri gibi Müslüman ülkelere yakın konumda yer alışı, sağlık
turizminde de önemli destinasyonlar arasındaki konumu, Avrupa’da yaşayan ve turist
olarak gelen çok sayıda Türk Müslüman vatandaşın olması itibariyle helal turizm ve bu
konseptli diğer turizm biçimleri öncelik verilebilecek ve turist sayısını artırabilecek
kavramlardan biri olacaktır. Bu konseptteki pazarın ekonomik büyüklüğü giderek
artmaktadır ve gelecekteki turizm eğilimleri düşünüldüğünde bu artış muhakkak ki
devam edecektir. Tablo 2’de sunulan öneriler dahilinde oluşturulabilecek bu konseptteki
turizm türüyle bir ürün çeşitlendirmesi ve farklılaşma sağlanacak ve bu sayede ülkelerin
turistik pazar paylarını arttırmaları mümkün olacaktır. Yapılan çalışmalarda İslami
otellerde tatil yapan ve sağlık turizmine katılan bireylerin ortak noktalarından biri de gelir
seviyelerinin yüksek olmasıdır. Çoğunlukla çocuklu ailelerden oluşan bu pazar
potansiyelinin yaralarından faydalanmak açısından Türkiye oldukça elverişli
konumdadır.
Helal turizm kapsamında ve termal turizm çeşidinde artan turist talebini karşılamak ve
Türkiye 2023 Stratejisi hedeflerine ulaşmak açısından bu yüzdelik dilimi artırmak önemli
bir vizyon olarak görülebilir. Türkiye Turizm 2023 Stratejisi’nde öngörülen turizm ve turist
hedef rakamlarına ulaşılabilmesi açısından helal konseptli turizm biçimlerinin
oluşturulması ve bu turizm biçiminde seyahat eden turistlerin profilleri ve otellerin
hizmetlerinin neler olduğunun araştırılması müşteri memnuniyeti ve sadakatinin
oluşturulması açısından oldukça önem arz etmektedir. Türkiye'ye 2012-2015 yılları
arasında sürekli artışın yaşandığı bir Müslüman turist talebi mevcuttur. Hem sağlık
anlamında hem de helal konsept anlamında özellikle harcama gücü yüksek olan İran,
Suudi Arabistan, Endonezya ve Katar gibi ülkelere yapılacak olan pazarlama faaliyetleri
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Türkiye'nin hem ulusal hem uluslararası arenada bir marka olmasına katkıda
bulunabilecektir.
Literatürde helal turizmle alakalı ve helal turizm konseptli sağlık turizmiyle alakalı
ampirik çalışmalar arttırılması akademik açıdan; Müslüman turistlerin beklentilerinin
daha iyi anlaşılması ve bu pazar bölümüne hitap edebilecek sağlık ve konaklama
hizmetlerinin oluşturulması sektörel açıdan oldukça yararlı olacaktır.
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ÖZET
Veri madenciliği büyük veri yığınları arasından anlamlı sonuçlar ortaya çıkarmak üzere
farklı bilim alanları tarafından kullanılan bir bilgi çıkarım ve üretim tekniğidir. Veri
madenciliği teknikleri tahminleme ve tanımlama olarak iki kategoriye ayrılmaktadır. Bu
çalışmada turistik tüketiciler üzerinde yürütülecek araştırmalar için alternatif bir veri
analiz yöntem önerisinde bulunmak amacıyla; örnek bir veri setinden yararlanılarak,
Kuşadası’nı ziyaret eden kruvaziyer gemi yolcularına ait veriler, tanımlayıcı modeller
arasında yer alan birliktelik kuralı modeliyle (Apriori Association Rules algoritması) analiz
edilmiştir. Elde edilen sonuçların özellikle pazarlama stratejileri açısından uygulayıcılara
ve bu alanda yapılacak araştırmalara katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Veri madenciliği, Apriori Association Rules Algoritması, Birliktelik
Kuralı Modeli, Kruvaziyer turizm.
GİRİŞ
Tüketicilere ait verilerden yararlanılarak detaylı bilgiler elde edilmesine yönelik çalışmalar
giderek önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzde tüketiciler giderek daha talepkar, daha
seçici, daha fazla deneyim ve duygusal yönden tatmin gibi arayışlara yönelmişlerdir (Lee,
Olson ve Trimi, 2012). Tüketici gereksinimlerini daha iyi anlayabilmek ve katma değer
yaratacak ürün/hizmetler sunabilmek için (Kings ve Burgess, 2007) işletmeler de ürün
odaklı olmaktan tüketici odaklı olmaya doğru bir yönelim geçiş yapmışlardır (Sigala, 2005;
Kim, 2006). İşletme dünyasındaki stratejilerde bir eksen değişimi izlenirken pazarlama
alanında yapılan araştırmalar da tüketici davranışlarını bu eksen sürecinde ele alarak,
değişimin nedenlerini ve işletmeler açısından doğabilecek sonuçları ve uygulanabilecek
sağlıklı pazarlama stratejilerini daha fazla irdelemeye çalışmaktadırlar.
Turizm endüstrisinin önemi arttıkça, tüketicileri (turistlerin) daha yakından tanıyabilmek
için geçerli ve güvenilir bilgi üretimi de önemli hale gelmiştir (Lepp ve Gibson, 2008).
Böylece tüketici ihtiyaç, beklenti ve tercihlerini daha iyi yönetebilmek, daha isabetli hedef
pazar seçimleri yapabilmek ve daha yaratıcı pazarlama karmaları oluşturabilmek
mümkün olabilecektir (Trauer, 2006).
Line ve Runyan (2012) tarafından ağırlama endüstrisi alanında gerçekleştirilen ve önemli
dergilerde yayımlanan pazarlama araştırmalarının mevcut eğilimleri ve gelecekte
araştırmaların ne yöne doğru kaydığını belirlemeyi amaçladıkları bir araştırmada ilginç
sonuçlara ulaşılmıştır. Ağırlama endüstrisinde pazarlama araştırmalarının önemli bir
bölümünün pazarlama fonksiyonlarını içerdiği (% 62), bu kategori arasında ise pazarlama
yönetimi, planlama ve stratejileri kapsayan alt kategorinin diğer çalışma alanlarına kıyasla
daha fazla araştırma konusu yapıldığı belirlenmiştir (% 19,7). Ayrıca, Line ve Runyan’ın
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(2012) araştırma sonuçlarının Oh, Kim ve Shin (2004) tarafından gerçekleştirilen çalışma
sonuçlarıyla büyük ölçüde benzerlik gösterdiği de anlaşılmıştır.
Diğer yandan ağırlama endüstrisi kapsamındaki pazarlama araştırmalarında kruvaziyer
turizmin neredeyse hiç çalışma konusu yapılmadığı, daha da önemlisi; veri analiz
yöntemleri arasında tanımlayıcı istatistiklerin (frekans, çapraz tablo, içerik analizi,
korelasyon, t-testi vb) ( Oh, Kim ve Shin, 2004) ve regresyon ve yapısal eşitlik modellerinin
(Line ve Runyan, 2012) oldukça yaygın bir şekilde kullanıldığı, ancak birliktelik kuralı
modeli gibi veri madenciliği içeriğine giren analizlerden yeterince yararlanılmadığı
görülmüştür (Oh, Kim ve Shin, 2004; Line ve Runyan, 2012). Dolayısıyla tüketici davranış
ve özelliklerinin araştırma konusu yapıldığı bu çalışmalarda veri analizlerinin geleneksel
istatistiksel yöntemlerin ötesine geçemediği anlaşılmıştır. Oysa veri madenciliği, önceden
bilinmeyen, veri içinde gizli, anlamlı ve yararlı örüntülerin elde edilmesini sağlayan
önemli bir analiz türü olarak kabul edilmekte (Han ve Kamber, 2006) ve pazarlama,
bankacılık (Özekeş ve Çamur, 2003), tıp, biyoloji, meteoroloji (Bilgin ve Çamurcu, 2004)
web kullanımı ve risk analizi gibi pek çok bilim alanında yaygın şekilde kullanılmaktadır
(Tan vd., 2006). Bu çerçevede, bu çalışmanın turistik tüketiciler üzerinde yürütülecek
araştırmalar için alternatif bir veri analiz yöntem önerisinde bulunarak araştırmacılara ışık
tutabileceği öngörülmektedir.
Çalışmada Kuşadası’nı ziyaret eden 408 kruvaziyer yolcuya ait örnek bir veri seti
kullanılmış; veri madenciliği yöntemlerinin tanımlayıcı modellerinden birisi olan
birliktelik kuralı modelinden yararlanılarak, bu veriler arasından çıkabilecek anlamlı
ilişkileri ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda, veri tabanındaki
satırlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkartmak amacıyla birliktelik kuralına ilişkin
geliştirilen algoritmalardan Apriori Association Rules algoritması kullanılmıştır. Bu
algoritma her defasında tek bir birimi incelemekte ve bu birimin diğer aday birimler
arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.
LİTERATÜR
Veri Tabanlarında Bilgi Keşif Süreci
Veri tabanlarında bilgi keşfi süreci (VTBK), veri tabanlarını kullanarak veri tabanlarında
istenilen seçim, ön işleme, alt örnekleme, dönüşüm, örüntülerin açığa çıkarılması için veri
madenciliği yöntemlerinin ya da algoritmalarının uygulanması ve açığa çıkarılan
örüntülerin tanımlanmasını içermektedir (Koyuncugil, 2006).
Sürecin bazı temel adımlarının çerçevesi aşağıda verilmiştir (Koyuncugil, 2006):
1. Adım: Uygulama alanı ve ilgili önsel bilgi ile ilgili bir anlayış geliştirmek ve müşterinin
bakış açısından VTBK sürecinin hedefini tanımlamak.
2. Adım: Hedef veri kümesini yaratmak: Keşfin uygulanacağı veri kümesini seçmek veya
değişkenlerin bir alt kümesi veya veri örnekleri üzerine odaklanmaktır.
3. Adım: Veri temizleme ve ön işleme: Eğer uygunsa gürültünün kaldırılması, model için
gerekli enformasyonun toplanması, kayıp veri alanları için stratejilere karar vermeyi içeren
temel o operasyonlardır.
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Şekil 1. Veri Tabanlarında Bilgi İşleme Süreci
Kaynak: Fayyad U., G.Piatetsky-Shapiro P., Symth P.(1996)“From Data Mining to
Discovery in Databases”, AI Magazine, 17(3), 37- 54.

Knowledge

4. Adım: Veri indirgeme ve projeksiyon: Görev hedefine bağlı veriyi temsil edecek faydalı
özellikleri bulmaktır. Boyut indirgeme veya dönüşüm yöntemleriyle göz önüne alınan
değişken sayısı indirgenebilir veya verinin değişmez (invariant) temsili bulunabilir.
5. Adım: VTBK sürecinin hedefleri ile (1. Adımdaki), Veri Madenciliği yönteminin eşleştirilmesi:
Özetleme, sınıflandırma, regresyon, kümeleme vb. yöntemler uygulanmaktadır.
6. Adım: Veri Madenciliği algoritma(larının)sının seçimi: Açıklayıcı analizler, model ve
hipotez seçimi: Tercih edilen Veri Madenciliği algoritmaları ve seçilen yöntemler veri
örüntülerini araştırmak için kullanılır. Bu süreç, hangi modelin ve parametrelerin uygun
olabileceğine ve Veri Madenciliği yönteminin VTBK sürecinin bütün kriterleriyle eşleşip
eşleşmediğine karar verilmesini içermektedir.
7. Adım: Veri Madenciliği: Özel bir temsili form veya temsili küme içerisinde ilgilenilen
örüntüler; sınıflandırma kuralları ve ağaçları, regresyon ve kümelemeyi içererek araştırılır.
8. Adım: Veri Madenciliği ile çıkarılan örüntülerin yorumlanması: Sonraki iterasyonlarda
(tekrarlarda) , Adım 1 - 7’den herhangi birine dönülmesi ihtimaliyle veri madenciliği ile
çıkarılan örüntüler yorumlanır.
9. Adım: Keşfedilen bilgilerin birleştirilmesi: Keşfedilen bilgi sonraki çalışmalar için bir başka
sistem altında toplanabilir veya basitçe dokümante edilip, raporlanarak ilgili birimlere
iletilir. Bu aynı zamanda, önceden inanılan veya aktarılan bilgilerin doğruluğunu kontrol
etme ve olası farklılıkların ayrıştırılmasını da içerir (Fayyad vd.,1996) (Zaine,1999) .
VTBK sürecinin, Veri madenciliği bileşeni, veriden hangi örüntülerin aktarılıp, dikkate
alınacağının algoritmik anlamda ifadesi olarak değerlendirilmelidir.
Veri Madenciliği
Veri madenciliği, veri kümesi içerisinde keşfedilmemiş örüntüleri bulmayı hedefleyen
teknikleri betimlemektedir. Veri madenciliğinin amacı, geçmiş faaliyetlerin analizini temel
alarak gelecekteki davranışların tahminine yönelik karar-verme modelleri yaratmaktır
(Koyuncugil ve Özgülbaş, 2009).
Jacobs (1999), veri madenciliğini, ham verinin tek başına sunamadığı bilgiyi ortaya çıkaran
veri analizi olarak tanımlamıştır. Veri madenciliği, büyük veri yığınları arasından
gelecekle ilgili tahminde bulunabilmeyi sağlayabilecek bağlantıların, bilgisayar programı
kullanarak aranması işi olarak da ifade edilmiştir (Doğan ve Türkoğlu,2007). Hand (1998)
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veri madenciliğini; istatistik, veritabanı teknolojisi ve örüntü tanımlama gibi yeni bir
disiplin bağlamında ele alarak geniş veri tabanlarında önceden tahmin edilemeyen
ilişkilerin ikincil analizi şeklinde açıklamıştır (Hand,1998).
Veri madenciliği, önceden bilinmeyen, veri içinde gizli, anlamlı ve yararlı örüntülerin
büyük ölçekli veri tabanlarından elde edilmesini sağlayan veri tabanlarında bilgi keşfi
süreci için bir adımdır (Han ve Kamber,2006). Bu tanım Frawley ve Shapiro’nun
(1991)“verideki gizli, önceden bilinmeyen ve potansiyel olarak faydalı bilginin önemsiz
olmayanlarının açığa çıkarılması” biçiminde yapılan bilgi keşfi tanımını desteklemektedir.
Veri Madenciliği Yöntemleri
Veri madenciliği yöntemleri; kestirime dayalı (predictive) ve tanımlayıcı (descriptive)
modeller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Tsiptsis ve Chorianopoulos, 2010). Kestirime
dayalı modellerde amaç, var olan veriler içindeki desenleri ortaya çıkarma veya var olan
veriler ışığında gelecekteki bir durumu öngörebilmektir. Sınıflandırma (Classification) ve
Regresyon (Regression) kestirime dayalı modellerdendir. Tanımlayıcı modellerde ise
eldeki verilerden örüntüler tanımlanarak, sonuçlar üretilmeye çalışılmaktadır. Kümeleme
(Clustering), İlişkilendirme Kuralları (Association Rules) ve Sıralı Diziler (Sequence
Patterns) tanımlayıcı modeller arasında yer almaktadır.
Birliktelik Kuralı
Birliktelik kuralının matematiksel modeli Agrawal, Imielinski ve Swami tarafından 1993
yılında sunulmuştur (Agrawal vd.,1993). Bu modelde, I ={i1,i2,..,im} kümesine “ürünler”
adı verilmektedir. D, veri bütünlüğündeki tüm hareketleri, T ise ürünlerin her bir
hareketini simgeler. TID ise, her harekete ait olan tek belirteçtir.
Birliktelik kuralı şu şekilde tanımlanabilir;
A1, A2,......, Am
B1, B2, …..., Bn
Bu ifadede yer alan, Ai ve Bj, yapılan iş veya nesnelerdir. Bu kural, genellikle
“A1,A2,...,Am” iş veya nesneleri meydana geldiğinde, sık olarak “B1,B2, ...,Bn” iş veya
nesnelerinin aynı olay veya hareket içinde yer aldığını belirtir (Zhu, 1998).
Birliktelik kurallarının kullanıldığı en bilinen örnek pazar sepeti uygulamasıdır. Bu işlem,
müşterilerin yaptıkları alışverişlerdeki ürünler arasındaki birliktelikleri bularak
müşterilerin satın alma alışkanlıklarını analiz eder (Takçı ve Hayta,2014). Kuralı daha iyi
kavramak için literatürde çok yaygın olarak kullanılan süpermarket veri tabanını örneğini
vermek mümkündür. Buna göre; tüm nesneler kümesi I= {un, süt, yumurta, şeker}, bu
kümeden çıkarılabilecek bir kural ise; {un, süt} → {yumurta} şeklinde tanımlanmış olsun.
Bu durumda, un ve süt alan bir müşterinin, yumurta da aldığı söylenebilir. Dolayısıyla
buna benzer kuralların – örneğin süpermarketten bir ay içinde alışveriş yapan tüm
müşteriler - için oluşturulduğu düşünüldüğünde - süpermarketin gelecekteki pazarlama
stratejilerini belirlemek açısından çok büyük bir katkı sağlayabileceğini ifade etmek
mümkündür (Bilen vd., 2012).
İlginç ve değerli gibi tanımlamalarla soyut olarak ifade edilen bu tür kurallar, çeşitli
ölçümlerle somut hale getirilmiştir. Bu ölçümlerin başında destek (support) değeri
gelmektedir. Bu değer belirli bir işlemin toplam işlemler arasındaki sıklığını gösterir ve
aşağıdaki şekilde formüle edilir (Bilen vd.,2012):
Destek (Support) (A

B) =

A ve B′ yi Birlikte İçeren İşlem Sayısı
Toplam İşlem Sayısı

Bir işlemin ilginç veya değerli sayılabilmesi için destek (support) değerinin, kullanıcı
tarafından belirlenen minimum değerden daha büyük ya da eşit olması gerekmektedir
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(Support>=minsup). Benzer şekilde, kuralların güven değeri, belirlenen en küçük güven
değerinden daha büyük ya da eşit olmalıdır (Confidence>= minconf).
Diğer bir ölçüt ise, güven değeridir (confidence) ve birliktelik kuralı modellerinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Aslında bu değer A verildiğinde B nin de mevcut olduğunu gösteren
koşullu olasılık tanımıdır (Hautsima ve Swami, 1995). Güven değeri kuralın sol tarafındaki
ürünü içeren işlemler arasında sağ tarafındaki ürünün bulunması sıklığı verir ve aşağıdaki
şekilde formülleştirilir:
Güven (Confidence) (A

B)=

A ve B′ yi Birlikte İçeren İşlemlerin Sayısı
A′ yı İçeren Tüm İşlemlerin Sayısı

“Güven elde edilen birliktelik kuralının gücünü ölçerken; destek bu kuralın veri tabanında
ne kadar sık meydana geldiğini gösterir” (Groth, 1999)
Bir birliktelik kuralı genellikle A => B [destek = % 2, güven = % 60] şeklinde ifade edilir.
Örneğin A ve B ürününü alanların oranı bütün işlemler arasında % 2’dir. A ürününü alan
bir kişinin, aynı zamanda B ürününü alma olasılığı % 60’dır. Buradan iki bilgi elde edilir;
bu işlem ne kadar sık tekrarlanmış ve iki nesne arasında ne kadar ilişki vardır (Takçı ve
Hayta,2014).
Birliktelik kuralına ilişkin olarak geliştirilen bazı algoritmalar ise şunlardır; AIS (Agrawal
vd.,1993), SETM (Houtsma ve Swami, 1995), Apriori (Agrawal ve Srikant,1994), Partition
(Savesere, 1995), RARM - Rapid Association Rule Mining (Das vd.,2001), CHARM (Zaki ve
Hsiao, 2002). Bu algoritmalar içerisinde, ilk olanı AIS, en bilineni ise Apriori algoritmasıdır
(Agrawal ve Srikant, 1995).
Veri madenciliği yöntemlerinin tanımlayıcı modellerinden birisi olan birliktelik kuralını
açıklayan teknik bilgilerden sonra, çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde söz konusu
modelden yararlanarak örnek bir veri seti analizinin nasıl gerçekleştirildiği ve ortaya çıkan
temel bulguların değerlendirmesi yapılacaktır.
YÖNTEM
Çalışmada Kuşadası’nı ziyaret eden uluslararası kruvaziyer ziyaretçilere ait örnek bir veri
setinden yararlanılmıştır. Veri setinde 408 ziyaretçiye ait sekiz demografik (örn., yaş,
cinsiyet, medeni durum, eğitim vb), on iki seyahat davranışı değişkeni (örn.,kruvaziyer
turlara katılım sıklığı, ziyaret edilen destinasyonlar, seyahat eşlikçileri, Türkiye’ye geliş
sıklığı, kruvaziyer paket turu nereden aldığı, vb.), tatmin ölçeği (yedi madde), davranış
niyeti ölçeği (on altı madde) ve motivasyon ölçeği (on üç madde) yer almaktadır.
Belirtilen değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için veri madenciliği yönteminde
yer alan birliktelik kuralı modeli kullanılmıştır. Birliktelik kuralının algoritmalarından
birisi olan Apriori Association Rules algoritmasından yararlanılarak kural şablonları
keşfedilmiştir.
Çalışmada kullanılan Apriori algoritması, veri yönetimini doğrusal taramalarla sağlayıp,
adım adım ve tekrarlı biçimde ilerleyerek, veri seti içerisinde sık gözlenen verileri bulmaya
çalışmaktadır. Algoritma, her aşama için bir aday set belirler ve o set üzerinde sıklık analizi
yapar. Bu süreç, olası tüm veri elemanları ve grupları taranıncaya kadar devam eder.
Bulduğu sıklıklara göre, veri seti içindeki niteliklerden bir kural ya da kurallar dizisi türetir
(Chang, 2007).
Veri Seti ve Veri Ön İşleme Süreci
Örnek veri setinde bulunan veriler toplam 57 değişkenden oluşmaktadır ve Microsoft
Office Excel formatındadır. Öncelikle aynı format üzerinden verilerin ön işleme süreci
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 2. Ham Veriler

Şekil 2’de işlenmemiş ham verilerden bir kesit görülmektedir. Veri ön işleme süreci
aşağıdaki basamaklar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

Verilerde yer alan “hangi destinasyon” ve “milliyet” değişkenleri metin içeriğine
sahip oldukları için temizlenmiştir.

Ankette “kruvaziyer seyahat için en çok kullandığınız bilgi kaynağı nedir?” sorusuna
karşılık gelen “en çok kullanılan bilgi kaynağı” değişkeninden, ankette önerilen 9
cevap göz önünde bulundurularak “bilgi1”, “bilgi2”, “bilgi3”……”bilgi9” şeklinde 9
ayrı değişken üretilmiştir.

Benzer şekilde “kruvaziyer tura karar verirken en çok etkilendiğiniz faktörler
nelerdir?” sorusuna karşılık gelen “karar üzerinde etkisi olan faktör” değişkeninden,
ankette yer alan 10 cevap göz önünde bulundurularak “karar1”, “karar2”,”
karar3”….”karar10” şeklinde 10 ayrı değişken üretilmiştir.

Son olarak, tüm verileri apriori algoritması kullanımına uygun hale getirmek için
“soru kodu” ve “seçenek kodu” birleştirilerek yeniden kodlama yapılmıştır (Örneğin;
4. Soru için 1 seçeneği işaretlenmiş ise soru kodu ve seçenek kodu birleştirilerek “41”
olarak kodlanmıştır).

Şekil 3. Yeniden Kodlanmış Veriler
Verilerin Analizi

Verilerin analiz sürecinde SPMF Java (Sequential Pattern Mining Framework) programı
kullanılmıştır. Bu programdan yararlanılma nedeni, açık kaynak kodlu olması, sıralı
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örüntü madenciliği, ilişkisel veri madenciliği, sıralı veri madenciliği ve kümeleme için
100’e yakın veri madenciliği algoritma uygulaması sunmasıdır. Şekil 3’de yer alan ve
Microsoft Office Excel programında yeniden kodlanan verileri SPMF programına
aktarmak için, veriler Notepad++ programında yeniden düzenlenmiştir. Düzenlenen
verilerden bir kesit örnek olması açısından Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. SPMF Formatına Uygun Olarak Düzenlenmiş Veriler

SPMF programında, Association Rule Mining algoritmalarından Apriori Association Rules
algoritması seçilmiştir. Şekil 4’te düzenlenen veriler SPMF programına aktarıldıktan sonra
kurallar listesinin yazdırılacağı ‘.txt’ uzantılı bir metin çıktı dosyası belirlenmiştir.

Şekil 5. SPMF Programı Ara Yüzü

Apriori Association Rules algoritmasının çalışması için minimum destek ve minimum
güven değerlerinin kullanıcı tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Güven değeri, ortaya
çıkan birliktelik kurallarının gerçekleşme olasılığını ortaya koyduğu için; kullanıcı,
minimum güven değerini olabildiğince yüksek tutmaya özen göstermelidir. Böylelikle
gerçekleşme olasılığı yüksek birliktelikler tanımlanmış olacaktır. Destek değeri ise
birliktelik kuralının ne kadar sık meydana geldiğine işaret etmektedir. Belirlenecek
minimum destek değerine göre sıralı örüntüler oluşturulacağından, minimum destek
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değerinin yüksek tutulması da sık meydana gelen kuralların tanımlanmasını
kolaylaştıracaktır. Tüm bu faktörler göz önünde bulundurularak çeşitli minimum destek
değerlerinde ortaya çıkan sıralı örüntüler incelenmiştir. Gerçekleştirilen denemelerde
minimum güven değerine 0.8, minimum destek değerine sırasıyla 0.1, 0.15, 0.2, 0.3
değerleri girilmiştir. Minimum güven değeri 0.8 ve minimum destek değeri 0.1 iken
1,321,123 adet birliktelik kuralına, minimum destek değeri 0.15 iken 59,318 adet birliktelik
kuralına, minimum destek değeri 0.2 iken 5,576 adet birliktelik kuralına, minimum destek
değeri 0.3 iken 76 adet birliktelik kuralına ulaşılmıştır. Bu çalışma için yapılan denemeler
sonucunda en yüksek minimum destek değeri 0.3 ve en yüksek minimum güven değeri
0.8 olarak belirlenmiş ve meydana gelen 76 birliktelik kuralı incelenmiştir. SPMF programı
çalıştırıldığında kurallardan oluşan çıktı dosyasından bir kesit Şekil 6’da görülmektedir.

Şekil 6. Kruvaziyer Ziyaretçilerin Özelliklerini Barındıran Kurallar Listesi

BULGULAR
SPMF programı ilk olarak çeşitli en küçük destek değerlerinde çalıştırılarak ortaya çıkan
kuralar incelenmiştir. Güven değeri 0,8 olarak belirlenmiş olup, farklı en küçük destek
değerlerinde birliktelik kuralının gücünü ölçen güven değeri düşürülmemiştir. 0.3 en
küçük destek ve 0.8 minimum güven aralığında 76 adet çıkan kuraldan bazıları örnek
olması açısından aşağıda listelenmiştir.
141 572 ==> 42 #SUP: 138 #CONF: 0.8214285714285714
Kruvaziyer seyahate karar vermede en çok etkilenen faktör “ kendi kararı” olan ve medeni
durumu “evli” olan ziyaretçilerin % 82 olasılıkla seyahat eşlikçileri “eşleri”dir.
15 572 ==> 555 #SUP: 129 #CONF: 0.9280575539568345
“5 ya da daha fazla kruvaziyer turlara çıkan” ve medeni durumu “evli” olan ziyaretçilerin
% 92 olasılıkla yaşı “56 ve üzeri”dir.
63 572 ==> 42 #SUP: 126 #CONF: 0.802547770700637
Seyahat karar verme süresi “ 1 - 6 ay önce” ve medeni durumu “evli” olan ziyaretçilerin %
80 olasılıkla seyahat eşlikçileri “eşleri”dir.
42 72 ==> 82 #SUP: 147 #CONF: 0.8963414634146342
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Seyahat eşlikçisi “eşi” olan, kruvaziyer turu “seyahat acentasından” satın alan ziyaretçiler
% 89 olasılıkla ödemelerini “seyahat acentasında” yapmışlardır.
51 72 ==> 572 #SUP: 129 #CONF: 0.8376623376623377
“Türkiye’ye ilk kez“ gelen ve kruvaziyer turu “seyahat acentasından” satın alan
ziyaretçilerin % 83 olasılıkla medeni durumu “evli”dir.
72 612 ==> 572 #SUP: 124 #CONF: 0.8435374149659864
Kruvaziyer turu “seyahat acentasından” satın alan ve gelir algısını “orta “ olarak
değerlendiren ziyaretçilerin % 84 olasılıkla medeni durumu “ evli”dir.
207 247 ==> 197 #SUP: 124 #CONF: 0.8857142857142857
En son yaptığı kruvaziyer turdan “oldukça hoşnut“olan ve verdiği kararın “iyi bir karar”
olduğunu düşünen ziyaretçiler, % 88 olasılıkla en son yaptığı kruvaziyer turdan “oldukça
memnun” kalmışlardır.
197 217 ==> 247 #SUP: 128 #CONF: 0.9343065693430657
En son yaptığı kruvaziyer turdan “oldukça memnun” olan ve en son yaptığı kruvaziyer
turu “oldukça zevkli” olarak değerlendiren ziyaretçiler, % 93 olasılıkla verdikleri kararı
“iyi bir karar” olarak değerlendirmektedirler.
555 612 ==> 572 #SUP: 135 #CONF: 0.9121621621621622
Yaşları “56 ve üzeri” ve gelirlerini “orta düzey” olarak değerlendiren ziyaretçilerin % 91
olasılıkla medeni durumu “evli”dir.
42 72 572 ==> 82 #SUP: 128 #CONF: 0.9142857142857143
Seyahat eşlikçisi “eşi” olan, kruvaziyer turu “seyahat acentasından” satın alan, medeni
durumları da “evli” olan ziyaretçiler ödemelerini % 91 olasılıkla “seyahat acentasında”
yapmışlardır.
42 572 594 ==> 555 #SUP: 128 #CONF: 0.9696969696969697
Seyahat eşlikçisi “eşi”, medeni durumu “evli” ve mesleği “emekli” olan ziyaretçilerin yaşı
% 96 olasılıkla “56 ve üzeri”dir.
42 594 ==> 555 572 #SUP: 128 #CONF: 0.9014084507042254
Seyahat eşlikçisi “eşi” ve mesleği “emekli” olan ziyaretçilerin % 90 olasılıkla yaşı “56 ve
üzeri” ve medeni durumu “evli”dir.
Elde edilen 76 kuralın hangi değişkenler üzerinde yoğunlaştığını belirlemek için yıldız
grafiği oluşturulmuştur.
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Şekil 7. Kurallardan Oluşan Yıldız Grafiği

Şekil 7 ‘de belirtilen yıldız grafiğinde görülebileceği üzere, genel kruvaziyer seyahat
deneyimleri ve demografik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Anlamlı
ilişkilerin ortaya çıktığı genel kruvaziyer seyahat deneyimlerine ilişkin bulgular Tablo 1‘de
verilmiştir.
Tablo 1. Genel Kruvaziyer Seyahat Deneyimleri
“5 ya da daha fazla” gemi seyahatine çıkan turistler
“500-1199 yolcusu” olan gemi ile seyahate çıkan turistler
Yaz tatili için Türkiye’ye gelmeye “1 ile 6 ay önce karar” veren turistler
Seyahat eşlikçisi “eşi” olan turistler
“Türkiye’ye ilk kez” gelen turistler
Tatilini “seyahat acenta bürosundan” satın alan turistler
Tatil “ödemesini seyahat acenta bürosuna” yapan turistler
Gemi seyahatine karar vermede en çok etkilenen faktör “kendi kararı” olan turistler

Anlamlı ilişkilerin ortaya çıktığı demografik özelliklere ilişkin değişkenler ise Tablo 2’de
sunulmuştur.
Tablo 2. Demografik Özellikler
Yaşı “56 ve üzeri” olan turistler
Medeni durumu” evli” olan turistler
Cinsiyeti “bayan” olan turistler
Gelir algısını “orta” olarak değerlendiren turistler
Mesleği “emekli” olan turistler

Genel kruvaziyer seyahat deneyimi içinde yer alan genel tatmin ve genel duygu düzeyleri
farklı bir alanda kümelenme göstererek kendi içinde anlamlı ilişkiler de barındırmışlardır.
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Anlamlı ilişkilerin ortaya çıktığı genel tatmin ve genel duygu düzeylerine ilişkin bulgular
Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Genel Tatmin ve Genel Duygu Düzeyleri
Son çıktığı seyahat için genel tatmin düzeyi en yüksek olan turistler
Son çıktığı seyahat için verdiği kararın en yüksek düzeyde iyi bir karar olduğunu
düşünen turistler
Son çıktığı seyahat için en yüksek düzeyde olumlu duygulara sahip turistler
Son çıktığı seyahatten en yüksek düzeyde hoşnut kalan turistler
Son çıktığı seyahatten en yüksek düzeyde memnun kalan turistler
Son çıktığı seyahatten en yüksek düzeyde zevk alan turistler

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Kuşadası’nı ziyaret eden uluslararası kruvaziyer ziyaretçilere ait veri
setinden yararlanılarak 57 değişken arasındaki ilişkiyi (örüntüyü) ortaya koymak amacıyla
veri madenciliğinin tanımlayıcı modellerinden birisi olan birliktelik kuralı modeli
kullanılmıştır. Söz konusu birliktelikler arasındaki olası ilişkileri belirlemek için ise
birliktelik kuralı algoritmalarından Apriori Association Rules algoritmasından
yararlanılmıştır.
Gerçekleştirilen analizler sonucunda, SPMF programı 0,3 minimum destek ve 0,8
minimum güven aralığında 76 adet anlamlı kural ortaya çıkartmıştır. Hazırlanan yıldız
grafiği ile “ soru sayısı” ve “seçenek kodu” kullanılarak kodlanan 76 kuralın içerdiği
değişkenlerin hangileri olduğu ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin hangi yoğunlukta
gözlemlendiği şematik olarak gösterilmiştir.
Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, ziyaretçilerin seyahat deneyimleri
ve demografik özellikleri arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu tespit edilmiştir. Benzer
şekilde, genel tatmin ve genel duygu düzeylerinin farklı bir alanda kümelenme göstererek
kendi içinde anlamlı ilişkiler barındırdığı da görülmüştür. Ancak veri setinde yer alan
davranış niyetleri ve motivasyona ilişkin anlamlı ilişkiler gözlenmemiştir. Bu
değişkenlerde anlamlı ilişkilerin çıkmamasının nedenini minimum destek değerinin 0,3
olarak belirlenmesine dayandırmak mümkündür. Zira minimum destek değeri 0,2 ve
minimum güven 0,8 olarak belirlendiğinde bu değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı
hale geldiği gözlenmiştir.
Bu çalışmanın önemli kısıtlarından birisi, analiz edilen veri setinin araştırmacılar
tarafından oluşturulmamış olmasıdır. Gelecekte birliktelik kuralı modelinden
yararlanarak yürütülecek çalışmalarda araştırmacıların kendi veri setlerini kullanmaları
yararlı olacaktır. Ayrıca gelecekteki araştırmalarda kestirimsel (predictive) analizlerin
kullanılması halinde, daha detaylı sonuçlar üretilmesi de mümkün olabilecektir.
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ÖZET
Hizmet sektörü son yıllarda hızla gelişen sektörler arasında yer almaktadır Gelişen bu
sektöre en büyük katkıyı tartışmasız müşteriler vermektedir. Bu bakımdan işletmelerin
gelişmeye devam edebilmesi ve pazardaki konumunu yükseltip gelirini arttırabilmesi için
müşterilerine verdiği değeri arttırması gerekmektedir. Diğer yandan müşteriler ise gelişen
ve büyüyen hizmet sektöründe aktif rol oynamaktadırlar. Gittikleri işletmelerde bazen
olumsuz durumlarla karşılaşabilmektedirler ve bir kısım müşteriler bu olumsuzluklar
karşısında sessiz kalıp bazı nedenlerden dolayı şikâyetlerini dile getirmemektedirler. Bu
çalışmada, masaya hizmet sunulan restoranlarda müşterilerin karşılaştıkları olumsuz
durumlar karşısında neden şikâyette bulunmadıkları araştırılmıştır. Araştırmanın verileri
2016 yılında, Isparta ilinde yaşayanlarla yüz yüze görüşülerek yapılan anketlerden elde
edilmiştir. Kullanılabilir 192 anketten elde edilen veriler SPSS programı ile analiz
edilmiştir. ip yorumlanmıştır. Verilere öncelikle faktör analizi daha sonra korelasyon
analizi ve regresyon analizi yapılmıştır Analiz sonucunda 5 hipotezden ikisi
doğrulanırken, üçü reddedilmiştir.
Anahtar kelimeler: müşteri, şikâyet etmeme, hizmet işletmeleri
GİRİŞ
Günümüzde yoğunlaşan rekabet koşulları, hizmet işletmeleri ve müşteri arasında kurulan
olumlu ilişkiler işletmeler için üstünlük sağlayıcı önemli bir faktör olarak ortaya
çıkmaktadır. Belki de hizmet işletmelerini müşterileriyle sağlıklı ve uzun dönemli olan
ilişkileri, işletmelerin en önemli rekabet aracı olabilecektir. Bu bakımdan işletmelerin
devamlılığı için müşterilerin önemi oldukça büyüktür. Müşteriler tarafından iletilen
şikâyet ve isteklere önem vermek, geri bildirim yapmak onlara verilen değeri gösterip,
onları daha da motive edecektir.
Diğer yandan hizmet işletmelerinde müşterilerin ürün veya hizmet alımında karşılaştıkları
olumsuzluklarda bazı müşterilerin sessiz kaldığı, işletmeye herhangi bir şikâyette
bulunmadığı bilinmektedir. Bu tutumun birden çok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin
başında şikâyet etme maliyetlerinin yüksek olması şikâyet etmemeye neden
olabilmektedir. Ayrıca müşterinin şikâyet ederek işletmeyle olumsuz bir diyaloga girmek
istememesi, yapacağı şikâyetin mevcut durumu düzelteceğine inanmaması gibi nedenler
de müşterilerin şikâyet etmesine engel faktörler olarak gösterilmektedir.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Müşteri Kavramı
Hizmet işletmelerin kurulma hedeflerinin başında bulunduğu sektörde kalıcı olmak ve kar
elde etmek gelmektedir. Fakat bu hedeflere ulaşıla bilinmesi için en önemli etkenin
‘’müşteri’’ olduğu da bilinmektedir. Bu yüzden işletmeler sektörde kalıcılığı sağlamak ve
kar elde edebilmek amacıyla sürekli değişen sektör koşullarının da etkisiyle müşterilerine
her zaman olduğundan daha fazla ilgi gösterip önem vermektedirler (Değermen, 2006).
Müşteri kavramı yalın haliyle herhangi bir hizmet ya da ürün alan kurum ve kişiler olarak
tanımlanmaktadır. Ancak değişen ve gelişen günümüz rekabet piyasasında birden çok
tanımı yapılmaktadır (Odabaşı, 2009). Yapılan tanımların fazlalığı ve çeşitliliğinden dolayı
müşteri ve tüketici kavramları birbirleriyle karıştırılabilmektedir (Değermen,2006). Ortaya
çıkan bu karmaşıklığı giderebilmek amacıyla bu iki kavramın tanımını yapmak faydalı
olacaktır. Taşkın (2000) tüketiciyi, ‘ harcayacak parası, harcama isteği ve tatmin edilecek
bir ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlar’ olarak tanımlarken müşteriyi ise. ‘ hep aynı yerlerden
mal veya hizmet almaya alışkın kişi ve kurumlar olarak tanımlamıştır (Taşkın, 2000).
Birey, kurum ve kuruluşların müşteri olarak sayılabilmesi için ana unsur, satın alma isteği,
bunu için para ödemesi ve ileride de aynı işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir.
Tanım

Kaynak

Müşteri kavramı işletmelerin ürün ve hizmetlerini satın
alan kişi ve kuruluşları ifade eder.
Müşteri, hep aynı işletmelerden düzenli olarak ürün
satın alan kişidir.
Müşteri başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
pazara çıkan kişidir
Müşteri belirli işletmelerden ürün alan kişilerdir.

1975 Çevik Uraz

Müşteri, soyut ve somut ürünlerin son kullanıcısı olarak
ifade edilmektedir.

2002

Yavuz Odabaşı

2004

Muhittin Karabulut

2006

Yavuz odabaşı

2013

Meryem Akoğlan Kozak

Öyle ki müşteri kavramını tanımlarken bu çeşitliliği görmekte mümkündür (Odabaşı,
2000):

Müşteri kendi ofisimizde dahi en mühim kişidir

Müşteri bize değil biz müşteriye bağımlıyız.

Müşteri çalışmalarımızı aksatan kişi değil aksine çalışmalarımızın odak noktasıdır.

Müşteri tartışılacak kişi değil, yapılacak tartışmalar kimseye fayda sağlamaz.

Müşteri gereksinimlerini bize aktaran ve bize müşteri olma fırsatını veren kişidir.

Müşteri bir kere hizmet ve ürün satılacak kişi değildir, ilişkiler daima olumlu ve
pozitif olmalıdır.

Müşteri bir dost bir ortaktır.
Öte yandan Acuner (2003)’ e göre ‘’ Bir işletmenin müşterisi kimdir?’’ sorusuna verilen
cevaplar ise şöyledir:

Müşteri işletmenin soyut ve somut hizmetlerinin son kullanıcısıdır.

Müşteri işletmenin en mühim kişisidir.

Müşteri gereksinimlerinin karşılanılmasını talep eden kişidir.

Müşteri sayısal bir veri değildir, duyguları olan kendisine saygılı davranılmasını
bekleyen kişidir.

Müşteri işimiz için bir araç değil aksine işimizin amacıdır.
Müşteri Şikâyeti Kavramı ve Önemi
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Hizmet işletmelerinin müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurma amaçları müşterilerin
nasıl tatmin edileceği sorusunu ortaya çıkarmaktadır ancak işletmelerin bütün iyi
niyetlerine
karşın
sundukları
hizmetler
bazen
müşterilerin
beklentilerini
karşılamamaktadır (Eşkinat, 2009). Tatminsizlik veya beklentilerin karşılanmaması, alınan
ürün veya hizmetin pazarlama karması unsurlarından meydana gelmiş olabilmektedir
(Albay, 2012). Örneğin işletmelerin fiziksel yapısının sigara içmeye uygun olmaması ya da
çalışan personelin müşteriye karşı tutumu şikâyetin odağı olabilmektedir. Bunun yanı sıra
müşterilerin kişilik özellikleri ve demografik özellikleri de şikâyet davranışını
tetikleyebilmektedir (Usta, 2006). Şikâyet, işletmelerin bütününü ilgilendiren bir olgudur
(Aşkun, 2008). Çünkü şikâyet sonucu işletme zarar görebilmektedir. Öte yandan
müşterilerden gelen şikâyetlerle ilgilenilir ve sorun çözülürse müşteri geri kazanılabilir
(Barutçugil, 2009). Başka bir ifadeyle müşterilerle olan ilişkilerde geri bildirimler dikkate
alınıp değerlendirilirse, işletme-müşteri arasındaki ilişkilerinde sağlıklı bir şeklide
yürütülmesi kolaylaşabilmektedir (Kozak, 2007).
Sözlük anlamıyla şikâyet, hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
anlamına gelmektedir. Şikâyet etme ise birinin yaptığı bir iş veya davranışı daha üst
makamlardakine veya ilgili kişiye bildirmek anlamına gelmektedir. Literatürde şikâyetle
ilgili oldukça fazla tanım bulunmaktadır. Şikâyet, müşteriler tarafından gelen olumsuz
dönüşler olarak (Bell, Mengüç ve Stefani, 2004) ya da hizmet tecrübesinde meydana gelen
tatminsizliğin üçüncü bir kişiye veya kuruma sözlü veya yazılı olarak ifadeyle
bildirilmesidir (Lovelock ve Wright, 1999). Başka bir deyişle şikâyet karşılanmayan
beklentilerin sözle ifade edilmesidir ( Barış, 2008).
Müşteriler adlığı üründen memnun kalmadıkları takdirde ürünün fiyatı pahalı değilse
şikâyet etme ihtimalleri de daha düşük olmaktadır. Ancak hizmet sektöründe bu durum
farklıdır. Bu fark hizmetlerin benzersiz özelliklerinden (heterojen olması, soyut,
dayanıksız ve dağıtım kanallarının tersine olması) kaynaklanmaktadır ( Haverila ve
Naumann, 2009). Müşterilerin şikâyet etme nedenleri birçok etkene dayanmaktadır. Bazen
alınan hizmetle ilgili olabilirken bazen de çalışan personelle ilgili olabilmektedir (Albay,
2012)
Müşterilerin şikâyet etme davranışlarının incelenmesi ve sınıflandırılması, işletmelere
müşterilerini daha iyi tanıma olanağı sağlamaktadır. Bu sınıflandırma ile işletmeler tatmin
olmayan müşterilerin hangi davranışlarda bulunabileceklerini ve müşterilerin şikâyet
davranışlarını etkileyen faktörleri öngörebileceklerdir (Kılınç, 2004). Öyle ki şikâyet
sonrası tatmin olmayan müşteriler, tatmin olan müşterilerin yaptıkları ağızdan ağıza
pozitif iletişimin iki katı kadar negatif iletişimde bulunduğu da bilinmektedir (Goodman
ve Newman, 2003). Bu bağlamda müşterilerin işletmeyle ilgili olumsuzlukları
geribildirimle iletmesi müşterilerin işletmelere sunduğu bir armağan olarak
değerlendirilebilir (Barlow ve Moller, 2008). Müşterilerin yaptıkları bu geribildirimleri
sayesinde işletmeler aşağıdaki faydaları elde ederler (Larivet ve Brouard, 2010):

Müşterilerin işletmede tutma oranını yükseltir.

Negatif ağızdan ağıza iletişimin zararlarını kısıtlar.

Müşterilerin hizmeti veya ürünü tekrar satın alma ihtimalini geliştirir.

Müşteri sadakati üzerinde pozitif etki yaratır.

Müşteri memnuniyetini arttırır.
Yukarıda belirtilen bu fırsatların kullanılabilmesi, işletmenin müşterilerinin şikâyet
etmesine, memnuniyetsizliklerini iletmesine yönelik tutumu ile bağıntılıdır (Eşkinat,
2009). Şikâyetlerden genellikle işletmeler hoşlanmamaktadır fakat bunun işlerinin bir
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parçası olarak kabul edip hoşgörü ile yaklaşılması gerekmektedir (Uslu, 2007).
Müşterilerinin şikâyetlerine yüz çeviren işletmeler müşterilerle aralarındaki mesafeyi
zamanla hiç farkına varmadan açmakta ve bu tutum sürekli olması halinde müşteri
kaybına neden olabilmektedir (Kaya, 2006). Bu bağlamda şikâyetler müşterilerin
işletmelere hala gelişebilecekleri konusunda mesaj vermelerinin en doğrudan ve etkili
yollarından biridir ( Barlow ve Moller, 2009).
H1: Müşterilerin zamanının sınırlı olması restoranda şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H2: Müşterilerin itibarını düşünmesi restoranda şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H3: Müşterilerin personeli düşünmesi restoranda şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H4: Müşterilerin soruna verdiği önem restoranda şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H5: Restorandaki şikâyet prosedürü müşterilerin şikâyet etmeme davranışını etkiler.
YÖNTEM
Araştırma Ölçeği
Restoran müşterilerinin şikâyetleri ile ilgili oldukça fazla çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalardan yararlanarak kişilerin şikâyet etmeme nedenlerini araştırmak üzere bu
bildirin yazarları tarafından bir anket geliştirilmiştir. Anket geliştirilme aşamasında
araştırma yöntemleri konusunda deneyimli üç akademisyenin görüşü alınmıştır. Bu
görüşler doğrultusunda ankete yeniden şekil verilmiştir. Toplam 26 değişken ile temsil
edilen, Likert türü 5’li aralık (1=kesinlikle katılmıyorum… 5=kesinlikle katılıyorum)
şeklinde yapılandırılmış olan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının sağlanması için
öncelikle bir ön test yapılmıştır. . Ön testlerden elde edilen sonuçların sosyal bilimler için
kabul edilebilir istatistiksel geçerlik ve güvenirlik değerlerine ulaşması, oluşturulan
hipotezler ile tasarlanan ölçeğin uyumlu olduğunu göstermektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırma verileri 2016 yılında dışarıda yemek yeme alışkanlığı olan Isparta ilinde yaşayan
kişilere yapılan 192 anketten elde edilmiştir. Verilerin toplanması tamamen araştırmacılar
tarafından yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Veri Analizi
Verilerin analizinde SPSS istatistik paket programından yararlanılmıştır. Öncelikle genel
yapı açısından geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. İkinci aşamada faktör analizi
ve parça güvenirliği gerçekleştirilmiştir. Oluşan faktör grupları arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla korelasyon analizi, oluşturulan hipotezleri ölçmek için regresyon
analizi gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan bulgular tablolar yardımıyla açıklanmıştır.
Sınırlılıklar
Araştırmanın daha sağlıklı sonuçlar verebilmesi için bazı sınırlılıklar belirlenmiştir.
Toplum içindeki gelir ve kültür seviyesi bakımından ortalamanın üzerinde olduğu için
çalışma da örneklem olarak akademisyenler seçilmiştir. Bunun nedeni akademisyenlerin
diğer kişilere göre bilgi birikimlerinin, farkındalıklarının daha fazla olduğunun ve
karşılaştıkları olumsuz durumlarda kendilerini daha iyi ifade edebileceklerinin
düşünülmesidir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada genel yapıya ilişkin öncelikle güvenirlik ve geçerlik analizi yapılmıştır. Bu
kapsamda verilerin genel güvenirlik ve geçerlik düzeylerinin kabul edilebilir değerler
(α=.85 ve p<.01) olarak diğer analizlere geçilebilecek uygun düzeylerde olduğu ortaya
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çıkmıştır. Çalışmada verilerin genel ortalama değeri 2.77 ve KMO ölçümünün 0.649
düzeyinde, Bartlett's Test of Sphericity=7725,098 ve değişkenler toplam varyansın (AVO)
% 85.57’sini açıklamaktadır (Tablo 2).
İkinci aşamada faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Değişkenler beş faktör grubu altına
toplanmıştır. Faktör analizinde oluşan her bir grup için ayrı ayrı güvenirlik ve geçerlik
analizi gerçekleştirilmiştir. Faktörlerin içsel tutarlılık ölçümleri itibariyle diğer analizler
için de uygun değerler taşıdığı görülmektedir. Tablo 2’de görüleceği üzere birinci faktör
toplam varyansın %34.60’'ını açıklamaktadır. Toplam 4 değişkenin yer aldığı birinci faktör
zamanın kısıtlı olması ile ilgili ifadeleri içermektedir. Bu faktörün güvenirlik ve geçerlik
değerlerinin (α=.98 ve p<.01) yüksek olduğu görülmektedir.
İkinci faktör kişilerin kendi itibarlarını düşünmesi ile ilgili değişkenlerden oluşmaktadır.
Kişilerin kendi itibarlarını zedeleyeceğini düşündükleri için şikayet etme davranışında
bulunmamış olabilecekleri ile ilgili değişkenlerden oluşan bu faktör grubu varyansın
%18.57’sini açıklamaktadır Cronbach Alpha değeri ,93'tür. 2.73 ortalama değere sahip olan
ikinci faktör 6 değişkenden oluşmaktadır.
Üçüncü faktör kişilerin, restoranda çalışan personeli şikâyet etme durumunda onların
karşı karşıya kalabileceği olumsuz durumlardan çekinmeleri ile ilgili değişkenlerden
oluşmaktadır. Personel olarak ifade edilen bu faktörü oluşturan değişkenlerin ortalama
değeri 3.16, Cronbach Alpha değeri ,97 ve açıklanan varyans oranı % 15,31 olarak
gerçekleşmiştir.
Dördüncü faktör ise şikâyet prosedürleri olarak belirlenmiştir. Kişilerin şikâyeti kime ve
nasıl yapması gerektiğini bilememeleri neticesinde şikâyet etmemiş olabilecekleri ile ilgili
değişkenleri içermektedir. Bu faktör grubu değişkenlerinin ortalama değeri 2.58, Cronbach
Alpha değeri ,94 ve açıklanan varyans oranı % 10,82 olarak gerçekleşmiştir.
Faktör grupları ve maddeler

Tablo 2: Faktör Analizi
Faktör
yükü

Ölçüm değerleri

Zaman
z_3_Şikayet etmek için uygun bir zaman değildi

,939

Öz değer

=7,614

z_1_Yemeğe ayırdığım süre kısıtlıydı

,932

AVO (%)

=34,607

z_2_Şikayet etmek zamanımı alacaktı

,929

=6.94

z_5_Servis
yoğunluğundan
şikayetin
muhatap
bulamayacağına inandım
z_4_Bir daha ki geldiğimde şikayet etmenin doğru
olduğunu düşündüm

,912

Standart
sapma
Ortalama

,882

α

=.98

p

=.001

=2.86

İtibar
i_2_Kendi saygınlığıma zarar gelmesini istemedim

,928

Öz değer

=4,086

i_3_Diğer müşterilerin beni sorun çıkaran kişi olarak
görmelerini istemedim
i_5_Konumum itibariyle şikayet etmeyi kendime
yakıştıramadım
i_4_Birlikte
yemek
yediğim
kişilerin
olumsuz
etkilenmesini istemedim
i_1_Moralimin bozulmasını istemedim

,909

AVO (%)

=18,571

,873

=5.89

,796

Standart
sapma
Ortalama

,762

α

=.93

i_6_Ortamda beni tanıyanlar olabilir diye düşündüm

,697

p

=.001

572

=2.73

Personel
p_3_Personelin maaşından kesilmesini istemedim

,964

Öz değer

=3,369

p_4_Personelin azar işitmesini istemedim

,949

AVO (%)

=15,312

p_2_Personelin işinden atılmasını istemedim

,944

=5.18

p_1_Personelin cezalandırılmasını istemedim

,943

Standart
sapma
Ortalama
α

=.97

p

=.001

=3.16

Şikâyet Prosedürü
ş_2_Sorumlu kimse bulamadım

,934

Öz değer

=2,381

ş_4_Genel müdüre şikayet etmem istendi

,901

AVO (%)

=10,822

ş_3_Yazılı şikayet etmem istendi

,894

=3.52

ş_1_Kime veya nereye şikayet edeceğimi bilmiyordum

,806

Standart
sapma
Ortalama
α

=.94

p

=.003

=2.58

Önemli verme
s_3_Sorun çözüme ulaşmayacaktı

,819

Öz değer

=1,377

s_4_Olağan bir sorun olarak gördüm

,799

AVO (%)

=6,258

s_2_Sorun çok da önemli değildi

,549

Standart
sapma
Ortalama

=2.35

α

=.61

p

=.001

=2.45

Genel α =0.85; KMO Ölçümü=0.649; Bartlett's Test of Sphericity=7725,098;
p<.01; Açıklanan Varyans Oranı (AVO)=85.57; Genel ortalama=2.77

Zaman

İtibar

Personel

Şikâyet
Prosedürü

Tablo 3: Korelasyon Analizi Sonuçları (N=192)
Zaman İtibar
Personel Şikâyet
Prosedürü
Pearson
1
Correlation
Sig.
(2tailed)
N
192
Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N

,484(**)

1

192

192

Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N

-,166(*)

1

,021

,195(**)
,007

192

192

192

Pearson
Correlation

-,012

-,057

-,102

,000
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1

Önem
Verme

Bağımlı
değişken

Sig.
tailed)
N
Önem
verme

Bağımlı
değişken

(2-

,872

,431

,159

192

192

192

192

Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N

,279(**)

,232(**)

,063

,264(**)

,000

,001

,383

,000

192

192

192

192

192

Pearson
Correlation
Sig.
(2tailed)
N

,233(**)

,122

-,150(*)

,372(**)

,199(**)

,001

,092

,037

,000

,006

192

192

192

192

192

1

1

192

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Faktör grupları arasındaki ilişkiyi belirlenmek amacıyla yapılan korelasyon analizi
sonuçları Tablo 3’de sunulmaktadır. Bağımsız değişkenlerden oluşan zaman boyutu ile
bağımlı değişken arasındaki ilişkinin anlamlı (p<0,05; p: 0,001) ve pozitif yönlü (r: ,23)
olduğu bulgulanmıştır. İtibar boyutu ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin ise anlamsız
(p>0,05; p: ,092 ) ve pozitif yönlü (r: ,12) olduğu gözlemlenmiştir. Diğer yandan bağımsız
değişkenlerin oluşturduğu personel boyutu ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiye
bakıldığında anlamlı (p<0,05; p: 0,092) ve negatif yönlü (r: ,-15) bir ilişki olduğu
saptanmıştır. Şikâyet boyutu ile bağımsız değişkenlerin arasındaki ilişki ise anlamlı
(p<0,05; p: 0,000) ve pozitif (r: ,37) çıkmıştır. Son olarak önem verme boyutu ve bağımsız
değişken arasındaki ilişki incelendiğinde ise aralarındaki ilişkinin anlamlı (p<0,05; p: 0,006)
ve pozitif (r: ,19) yönlü olduğu görülmüştür.
Tablo 4: Regresyon Analiz Sonuçları
Bağımsız Değişkenler
Bağımlı Değişken: bbb

Sabit

t

p

6,516

,000

Zaman

,201

2,615

,010

İtibar

,018

,228

,820

Personel

-,080

-1,175

,241

Önem Verme

,354

5,108

,000

Şikâyet prosedürü

,050

,683

,495

F=9.469; R=45; R²= 21; Düzeltilmiş R²=.18

Tablo 4’deki bulgular sonucunda zaman boyutu ile bağımsız değişkeni arasındaki
ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05; p: ,010) görülmüştür. Bu sonuç,
oluşturulan H1 hipotezinin desteklendiğini göstermektedir. İtibar boyutu ile bağımsız
değişken arasındaki ilişkinin ise istatistiksel olarak anlamsız olduğu (p>0,05; p: ,0820)
görülmüştür. Bu durumda H2 hipotezinin desteklenmediği görülmektedir. Başka bir
boyut olan personel boyutu ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin de anlamsız olduğu
(p>0,05; p: ,241) görülmüştür ve H3 hipotezi kabul edilmemiştir. Diğer yandan önem
verme boyutu ile bağımsız değişken arasındaki ilişkisinin istatistiksel olarak anlamlı
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olduğu (p<0,05; p: ,000) görülüp H4 hipotezi desteklenmiştir. Son olarak şikâyet prosedürü
ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiye bakıldığında, aralarındaki ilişkinin anlamsız
olduğu (p>0,05; p: ,495) görülmüştür ve H5 hipotezi desteklenmemiştir.
Tablo 5: Hipotezlere İlişkin Test Sonuçları

Hipotezler

T

p

Sonuç

H1: Müşterilerin zamanının sınırlı olması restoranda
şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H2: Müşterilerin itibarını düşünmesi restoranda
şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H3: Müşterilerin personeli düşünmesi restoranda
şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H4: Müşterilerin soruna verdiği önem restoranda
şikâyet etmeme davranışını etkiler.
H5: Restorandaki şikâyet prosedürü müşterilerin
şikâyet etmeme davranışını etkiler.

2,615

,010

Desteklendi

,228

,820

Desteklenmedi

-1,175

,241

Desteklenmedi

5,108

,000

Desteklendi

,683

,495

Desteklenmedi

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde gelişmekte olan sektörlerden biri olan hizmet sektörü müşterilerine sunmaya
çalıştığı kaliteli hizmetle pazarda diğer işletmelerle rekabet edecek duruma gelebilir.
İşletmelerin gelişebilmesi ve rakipleriyle rekabet edebilmesi açısından müşterileriyle olan
ilişkilerini sağlam tutmaları çok büyük önem arz etmektedir. Müşteriler ise gittikleri
hizmet işletmelerinde bazı olumsuz durumlarla karşılaşabilmektedir. Karşılaşılan
olumsuz durumlarda bir kısım müşteriler şikâyetlerini dile getirirken bir kısım müşteriler
ise sessiz kalmayı tercih etmektedir.
Bu çalışmada müşterilerin şikâyet etmeme nedenleri beş faktör grubu altında
incelenmiştir. Araştırmayla ilgili beş tane hipotez kurulmuştur ve hipotezlerle şikâyet
etmeme davranışı arasındaki ilişki ortaya konmaya çalışılmıştır. "Müşterilerin şikâyet
etmeme davranışlarının zamanlarının sınırlı olmasıyla ilişkilidir" hipoteziyle müşterilerin
şikâyet etmeme davranışı arasında bir ilişki bulunmuştur. Müşteri ilişkileri literatürüne
göre müşterilerin zamanlarının sınırlı olması onların karşılaştıkları olumsuz durumlarda
şikâyet t etmemelerinin en büyük nedenidir (Swanson ve Kelly, 2001). Ayrıca yine
Swanson ve Kelly (2001) zaman sınırlamasının müşteri ve hizmet temin edici arasındaki
ilişkinin gerekli görüldüğü hizmet sektörlerini özellikle etkilediğini söylemişlerdir.
Örneğin Morel, Poiesz ve Wilke (1997) Fransa restoranlarında şikâyet güdülenmesi,
kapasitesi ve imkânlarını incelemiş ve zaman uygunluğunu “… çok zamanı olmak ve
acelenin olmaması veya az zamanın olması ve acele etmeyi” bir yönlendirme kontrolü
olarak kullanıp farklı hata senaryoları üretmişlerdir. Yeterli sürenin şikâyet davranışıyla
ilişkili olduğunu belirlemişlerdir (Morel et al 1997). Öte yandan Kotler de (2002) zamanın
müşterilerin tutumları (kanal seçimi, tepkileri ve adalet algıları) üzerinde etkisinin
olduğunu belirtmiştir.
"Müşterilerin karşılaştıkları soruna verdikleri önem onların şikâyet etme davranışlarını
etkiler" bulgusu çalışmada ulaşılan sonuçlardan birisi olarak ortaya çıkmıştır. Müşterilerin
karşılaştıkları sorunların büyüklüğü, sorunun bir çözüme ulaşılamayacak olduğu
düşüncesi, sorunun olağan olarak görülmesi ya da karşılaşılan sorunda müşterinin kendini
de suçlu olarak görmesi şikâyet etmeme nedenlerinden bazılarıdır. Müşteriler birkaç
restoranda karşılaştıkları sorunlara çözüm üretilmediğini görünce artık şikâyet etmenin
bir önemi olmadığı, nasıl olsa şikâyet etse de bir şeyin değişmeyeceği kanısına vardığında
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artık hiç bir yerde şikâyet etmemeye başlamaktadır. Hele eğer sorun çok da önemli değilse
hiç kaile alınmayacağını bildiğinde şikâyetten de vazgeçmektedir. Oysaki bazen küçük
görülen sorunlar çözüme ulaşmayınca büyük sorunlar haline gelebilmektedir. Küçük ya
da büyük her sorun işletme için şikâyet edildiğinde kendini geliştirmesine bir fırsat
sunacaktır.
Öte yandan bu çalışmada müşterilerin restoranlarda karşılaştıkları olumsuz durumlarda
şikâyet etmemeleri ile kendi itibarlarını düşünmek, şikâyet etme prosedüründeki zorluklar
ya da personelin içine düşebileceği olumsuz durumu düşünmeleri arasında ilişki olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Müşteriler şikâyette bulunmadan önce; personelin işletme
tarafından uyarılması, cezalandırılması hatta işten atılması ya da kendisinin ve varsa
yanında bulunan tanıdıklarının moralinin bozulması, bu durumdan olumsuz etkilenmesi
gibi durumları düşünmedikleri sonucu da ortaya çıkabilmektedir. Yine şikâyet
davranışında bulunmayan müşterilerin bu tutumunda şikâyet etme sürecindeki zorluğun
da etkili olmadığı çıkan sonuçlardandır.
Hizmet işletmeleri, kuruluş amaçları itibariyle müşterilerinden bağımsız düşünülemez.
Bundan dolayı hizmet verdikleri kitlenin karşılaştıkları sorunlar karşısında sessiz
kalmaları işletmelerin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamaz. Bu nedenle restoranlar
müşterilerinin özellikle zamanının kısıtlı olması nedeniyle olumsuz bir durumda şikâyet
etmemeleri sorununa çözüm getirmelidir. Çünkü şikâyet etmeyen müşteri genellikle bir
daha o işletmeye gelmemekte ya da etrafındaki kişilere karşılaştığı olumsuz durumu
anlatmaktadır. Restoran işletmeleri müşterilerin şikâyetlerine ulaşabilecek yollar
geliştirmelidir. Restoran müdürleri ya da sahipleri müşterilerle sürekli diyalog halinde
olabilir. Büyük restoranlar bünyelerinde müşteri sorunlarıyla ilgilenecek elemanlar
istihdam edebilir. Masaların üzerlerine konulacak olan anket formları da müşteri
memnuniyeti ile ilgili geri bildirim almak için bir yöntem olabilir. Ancak bunların mutlaka
ilgili kişilerce değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak çalışma da ortaya çıkan bulgular masaya servis yapılan otel restoranları veya
bağımsız restoranlar da hizmet alan müşterilere özgüdür. Bu çalışma geliştirilerek self
servis hizmet alan müşterilere veya her şey dâhil sistemde çalışan otellerin restoranlarına
da uygulanabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın temel konusu, Michael Hannan ve John Freeman tarafından 1977 yılında
ortaya konulan “Örgütsel Ekoloji” kuramıdır. Çalışma kapsamında, bir örgüt topluluğu
olarak otel işletmeleri ele alınarak, örgütsel ekoloji kuramı bağlamında tartışılmıştır.
Çalışmanın amacı, örgütsel ekoloji kuramının popülasyon, örgütsel form, çeşitlenme,
ayıklama, tutunma gibi kavram ve süreçlerini, Türkiye’deki otel işletmelerinin tarihselyapısal değişimlerini dikkate alarak incelemek ve kuramın ortaya koyduğu temel
tezlerden yola çıkarak otel işletmeleri popülasyonuna yönelik çeşitli önermeler
geliştirmektir. Çalışmada ikincil kaynaklardan yararlanılmış, yazın tarama yöntemi
kullanılarak ilgili temel çalışmalar incelenmiş ve çalışmanın amacı doğrultusunda
tartışılmıştır. Çalışma kapsamında, örgütsel ekoloji kuramının ortaya koyduğu bir dizi
yeni kuramdan (yapısal durağanlık, yoğunluk bağımlılığı, kesim genişliği ve kaynak
bölünmesi) ve örgütlerin bazı demografik özelliklerinden (yaş ve büyüklük) yola çıkılarak,
otel işletmelerine yönelik çeşitli araştırma önermeleri geliştirilmiştir. Geliştirilen araştırma
önermelerinin görgül anlamda test edilmesi ise gelecek araştırmalara bırakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel ekoloji, popülasyon, otel işletmeleri
GİRİŞ
1970’li yılların ikinci yarısında, o zamanlara kadar yönetim ve örgüt çalışmaları alanına
egemen olan örgüt odaklı anlayışa temel bir eleştiri olarak ortaya çıkan (Önder ve Üsdiken,
2010) örgütsel ekoloji (popülasyon ekolojisi) kuramı; esas itibariyle, Michael Hannan ve
John Freeman tarafından yayınlanan “The Population Ecology of Organizations” adlı
makaleye dayanmaktadır. Örgütleri değişen çevreye uyum sağlama ve çevreyi
şekillendirme kapasiteleri yüksek varlıklar olarak gören egemen anlayışa karşı çıkan
Hannan ve Freeman (1977), Darwin’in canlılar dünyasındaki evrim teorisinden esinlenerek
örgütsel ekoloji kuramını geliştirmiştir. Örgütsel ekoloji kuramı, açık sistem yaklaşımını
temel alan diğer örgüt kuramları gibi örgütlerin çevresel koşullara bağımlı olduklarını
kabul etmektedir (Koçel, 2010). Ancak diğer örgüt kuramlarından farklı olarak, örgütlerin
çevrede meydana gelen değişikliklere uyum sağlayarak hayatta kalabilecekleri görüşünü
kabul etmemekte; bunun yerine, örgütler dünyasındaki değişim ve çeşitliliğin, çevresel
ayıklama ile gerçekleştiğini savunmaktadır (Hatch, 1997). Diğer bir ifadeyle, doğadaki
canlı varlıklar nasıl doğal bir seçimle elenip bir kısmı yaşamını kaybederken; diğer kısmı
bir evrim içinde gelişerek yaşamlarını sürdürüyorsa, örgütler için de durum bunun
benzeridir (Erdil vd., 2010).
Örgütsel ekoloji kuramı, iki temel varsayımdan hareketle “uyum” (adaptation) yerine
“çevresel ayıklama” (selection) görüşünü savunmaktadır. Bunlardan birincisi, çevrenin
değişken olduğu; ikincisi ise örgütlerin çevreye kıyasla daha durağan olduklarıdır. İkinci
varsayım ile kastedilen, çok sayıda örgütsel (örneğin, bina, makine, teçhizat veya insan
kaynakları için yapılan yatırımlar veya örgüt içi güç dengeleri) ve çevresel (örneğin,
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piyasaya girişi kısıtlayan yasal veya doğal engeller, çevreden kaynaklanan meşrulaşma
sorunları) faktör nedeniyle örgütlerin çevresel koşullara yeterince hızlı tepki
veremedikleridir (Hannan ve Freeman, 1984). Ayrıca kurama göre, çevresel değişimlerin
yönünün önceden kestirilemeyeceği ve bu nedenle değişen çevreye uyum sağlamak için
alınan örgütsel kararlar ile bu kararların sonuçları arasındaki ilişkinin büyük ölçüde
rastlantısal olacağı öne sürülmektedir (Önder ve Üsdiken, 2010). Kısaca, kuramın temel
tezi, evrimsel süreçler içerisinde çevrede herhangi bir değişim meydana geldiğinde,
çevredeki yeni koşullarla uyumlu örgütlerin doğacağı (kurulacağı) ve zaman içerisinde bu
türden örgütlerin çoğalacağı; çevredeki yeni koşullara uyum sağlayamayan örgütlerin ise
varlıklarını devam ettiremeyerek, yok olacağı (kapanacağı) yönündedir (Hannan ve
Freeman, 1977). Bu açıdan bakıldığında, örgüt-çevre ilişkisinde belirleyici unsur, çevredir.
Diğer bir ifadeyle, örgütlerin varlıklarını devam ettirip ettiremeyecekleri çevreleri
tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle, örgütsel ekoloji kuramı, yöneticinin rolünü
önemsememektedir.
Yönetim ve örgüt bilimleri alanında Türkiye’deki çalışmalar incelendiğinde örgütsel
ekoloji kuramının yeterince çalışılmadığı ve ilgili araştırmaların sayıca çok az oldukları
görülmektedir. Önder ve Üsdiken (2010), bu durumun sadece Türkiye’ye has olmadığını,
kuramın yurt dışında da yeterince ilgi görmediğini belirtmektedir. Yazarlar, bu ilgisizliği,
kuramın yöneticileri önemsiz aktörler olarak görmesi ile ilişkilendirilmekte ve kuramın
araştırmacılar tarafından yönetim karşıtı olarak algılanmış olabileceğini (örneğin,
Donaldson, 1995) ve bu nedenle yeterince ilgi görmemiş olabileceğini belirtmektedir.
Dünya geneline bakıldığında, kuramla ilgili çalışmaların büyük ölçüde Kuzey Amerika ile
sınırlı kaldığı görülmektedir. Örgütsel ekoloji kuramı, örgüt kuramları arasında Kuzey
Amerika dışına yayılmayı, özellikle Avrupa’daki akademik dünyaya nüfuz etmeyi en zor
başaran kuramdır (Önder ve Üsdiken, 2010).
Kurama genel olarak yönetim ve örgüt araştırmacıları tarafından yeterince ilgi
gösterilmemesinin yanı sıra, örgütsel ekoloji alanında yapılan çalışmaların bir örgüt
topluluğu (popülasyon) olarak otel işletmeleri üzerine de yeterince odaklanmadıkları
görülmektedir. Örgütsel ekoloji bağlamında otel işletmelerini inceleyen birkaç araştırma
bulunmakta ve bu araştırmalar da sadece Kuzey Amerika ile sınırlı kalmıştır (örneğin,
Baum 1995, Baum ve Haveman 1997, Baum ve Ingram, 1998, Baum ve Mezias 1992, Ingram
ve Baum 1997, Ingram ve Inman 1996). Türkiye’de ise bir örgüt topluluğu olarak otel
işletmeleri üzerine odaklanan ve örgütsel ekoloji kuramını temel alan herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu durum, kuramın genel olarak Türkiye’de yeterince ilgi görmemiş
olması ile açıklanabilir. Ancak Türkiye’de, otel işletmeleri örgüt topluluğunu inceleyen
herhangi bir örgütsel ekoloji çalışmasının olmamasında, kuramı otel işletmeleri
bağlamında ele alıp tanıtan ve kuramın görgül olarak nasıl incelenebileceğini gösteren
(örneğin, test edilebilir önermeler geliştiren) kavramsal bir çalışmanın olmayışının oldukça
önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada bir örgüt topluluğu
olarak otel işletmeleri ele alınarak örgütsel ekoloji kuramı bağlamında incelenmiştir.
Çalışmanın amacı, örgütsel ekoloji kuramının popülasyon, örgütsel form, çeşitlenme,
ayıklama, tutunma gibi kavram ve süreçlerini, Türkiye’deki otel işletmelerinin tarihselyapısal değişimlerini dikkate alarak incelemek ve kuramın temel tezlerinden yola çıkarak
otel işletmelerine yönelik önermeler geliştirmektir. Bu sayede hem genel olarak
Türkiye’deki örgütsel ekoloji yazınına hem de özel olarak otel işletmeciliği yazınına
katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Çalışmada ikincil kaynaklardan yararlanılmış ve
yazın tarama yöntemi kullanılarak ilgili çalışmalar incelenmiştir.
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ÖRGÜT TOPLULUĞU OLARAK OTEL İŞLETMELERİ
Hannan ve Freeman’ın (1977) en büyük vurgusu, çevresel ayıklamanın ve evrimsel
süreçlerin tek bir örgüt üzerinde değil, örgüt toplulukları (popülasyonlar) üzerinde
gerçekleşiyor olmasıdır. Örgütsel ekoloji kuramı, örgütlerin bir arada yaşayarak
popülasyonlar oluşturduklarını öne sürmektedir (Yeloğlu ve Arslan, 2006, Yeloğlu ve
Sözen, 2008). Popülasyon, benzer örgütsel forma sahip birden fazla örgütün oluşturduğu
topluluk olarak tanımlanabilir. Birbirleriyle etkileşim içinde olan popülasyonların toplamı
ise örgütler dünyasını oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, örgütsel ekoloji kuramı,
kendinden önceki örgüt kuramlarından farklı olarak analiz düzeyini örgütten,
popülasyonlar düzeyine çıkarmaktadır (Yeloğlu, 2007). Diğer bir ifadeyle, açık sistem
yaklaşımını ele alan diğer örgüt kuramları tek bir örgüt ile çevre arasındaki ilişkileri
incelerken; örgütsel ekoloji ise örgütün içinde bulunduğu popülasyon ile çevre arasındaki
ilişkileri incelemektedir (Koçel, 2010). Analiz düzeyindeki bu farklılık, kurama sosyolojik
bir nitelik kazandırmaktadır (Erdil vd., 2010).
Örgütsel ekoloji kuramı, popülasyon ile çevre arasındaki ilişkiyi incelediği için
popülasyonun doğru tanımlanması önem arz etmektedir. Önder ve Üsdiken (2010) de
örgütsel ekolojinin en önemli kavramsal sorununun popülasyonların tanımlanması
olduğunu belirtmektedir. Yazarlara göre, bir popülasyonun doğru tanımlanabilmesi iki
farklı koşulun aynı anda yerine getirilmesine bağlıdır. Bu koşullar şunlardır (Önder ve
Üsdiken, 2010):

Seçilen popülasyon üyeleri birbirine benzer, popülasyona dahil edilmeyen diğer
örgütlerden ise farklı olmalıdır.

Popülasyonun içinde yer aldığı sosyal sistemin sınırları doğru belirlenmelidir.
Birinci koşulun yerine getirilmesinde örgütsel form (biçim) kavramı kullanılmaktadır.
Örgütsel form, biyolojideki tür kavramının örgütler dünyasındaki karşılığı olup,
popülasyonları birbirlerinden ayıran ve aynı popülasyonu oluşturan örgütlerin ortak
karakterini temsil eden içsel özellikler kümesidir. Söz konusu içsel özellikler, esas
özellikler ve ikincil özellikler olarak ikiye ayrılmaktadır. Esas özellikler, süreklilik gösteren
ve örgütsel formun ana tanımlayıcısı niteliğinde olan özelliklerdir. Örgütsel ekoloji
kuramına göre, esas özelliklerin değiştirilmesine yönelik çabalar, önemli bir dönüşümü
ifade eder ve bu çabaların güçlü bir direnişle (örgüt içi ve dışı) karşılaşması beklenir. Bu
nedenle örgütler, esas özelliklerini değiştirmeme eğilimi gösterirler. Kurama göre örgütler,
ikincil özelliklerini değiştirmekte ise daha az direnişle karşılaşırlar. Dolayısıyla örgütlerin
ikincil özelliklerini ölüm risklerini artırmadan değiştirebilme olasılıkları daha yüksektir.
Kısaca, örgütlerin esas özellikleri uzun tarihsel dönemler boyunca farklılaşmazken, ikincil
özellikleri ise farklılaşabilmektedir (Önder ve Üsdiken, 2010).
Türkiye’deki otel işletmelerinin tarihsel gelişimleri incelendiğinde, otel işletmelerinin
temelinin Selçuklular döneminde faaliyet gösteren kervansaraylara kadar uzandığı
görülmektedir. Selçuklular ve sonrasında Osmanlılar döneminde faaliyet gösteren
kervansaraylar, ticari veya diğer amaçlarla seyahat eden yolcuların konaklama, yemeiçme, dinlenme, hayvanlarını dinlendirme, yemleme, sulama gibi ihtiyaçlarını karşılayan
tesisler olarak hizmet vermişlerdir. Şehirlerarası yolların uğrak ve kavşak noktalarında
bulunan kervansaraylar, genellikle bir günlük yürüyüş mesafesi olarak hesaplanan 30-40
km.lik mesafeler arasında inşa edilmiştir. Yine bu dönemlerde faaliyet gösteren ve han
olarak ifade edilen konaklama tesisleri de aslında kervansaraylardır. Han,
kervansarayların daha küçük ve sade olanına denilmektedir. 19. yüzyılın ortalarına
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gelindiğinde ise kervansarayların yerini oteller almaya başlamıştır. Bu dönemde otellerin
açılmasında ve sayılarının artmasında azınlıkların ve yabancıların büyük payı olmuştur.
Bunlardan ilki 1841 yılında İstanbul’da açılan Hotel d’Anglettere’dir. Ancak Türkiye’de
açılan ilk büyük otel, Pera Palas Oteli’dir. Pera Palas Oteli, Orient Express ile İstanbul’a
gelen Avrupalı turistleri ağırlamak amacıyla açılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise
sunulan çeşitli teşvikler aracılığıyla Türkiye’deki konaklama sektörünün daha da gelişmesi
sağlanmış ve yeni oteller açılmaya başlanmıştır. Özellikle 1955 yılında açılan İstanbul
Hilton Oteli ile birlikte Türk otel işletmeciliği sektörü yeni bir döneme girmiştir (Çavuş ve
Öncüer, 2009). Bu tarihten sonra günümüzdeki anlamıyla konforlu ve hizmet kalitesi
yüksek oteller açılmaya başlanmıştır. Özellikle 1982 yılında çıkarılan Turizmi Teşvik
Kanunu ile birlikte Türkiye’deki otel işletmeleri hem sayıca artmış hem de hızlı bir değişim
ve gelişim göstermişlerdir. Günümüz anlamıyla otel işletmeleri, 2005 yılında yayınlanan
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik’te, “asli
fonksiyonları müşterilerin konaklama ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında,
yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için yardımcı ve tamamlayıcı birimleri de
bünyelerinde bulundurabilen tesisler” olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca ilgili yönetmelikte
otelleri, diğer konaklama tesislerinden ayıran (motel, tatil köyü, pansiyon gibi) nitelikler
de detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Kervansaraylardan otellere kadar uzanan dönemde, Türkiye’deki otel işletmelerinin
tarihsel ve yapısal değişimleri incelendiğinde, bir otel popülasyonunun örgütsel formunu
oluşturan esas özelliğin konaklama hizmeti olduğunu söylemek mümkündür. Yeme-içme,
spor ve eğlence gibi diğer hizmetler ise otel popülasyonunun örgütsel formunu oluşturan
ikincil özelliklerdir. Örgütsel ekoloji kuramının öngördüğü şekilde, uzun tarihsel
dönemler boyunca (kervansaraylardan otellere kadar uzanan dönemde) Türkiye’deki otel
popülasyonunun esas özelliklerinin (konaklama hizmeti) değişim göstermediği
görülmektedir. Sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda elbette esas
özelliğin (konaklama hizmetinin) sunuluş şeklinde değişiklikler olmuştur, ancak sunulan
esas özellik (konaklama hizmeti) değişmemiştir. Örgütsel ekoloji kuramında, örgütlerin
ikincil özelliklerini değiştirmekte daha az direnişle karşılaştıkları ve bu özelliklerini ölüm
risklerini artırmadan değiştirebilme olasılıklarının da yüksek olduğu belirtilmektedir.
Örgütler, ikincil özelliklerini değiştirerek çeşitli faydalar elde etmeyi amaçlarlar. Örgütsel
ekoloji kuramının öngördüğü şekilde, uzun tarihsel dönemler boyunca
(kervansaraylardan otellere kadar uzanan dönemde) Türkiye’deki otel popülasyonunun
ikincil özelliklerinin bazılarının değişim gösterdiği görülmektedir. Kervansaraylar
döneminde sunulan ikincil özellikler yeme-içme, seyahat edenlerin hayvanlarını
dinlendirme, yemleme, sulama iken; günümüzde otellerin sundukları ikincil özellikler ise
yeme-içme, spor, eğlence vb. diğer sosyal hizmetlerdir. İkincil özelliklerden yeme-içme
hizmeti değişmezken; diğer ikinci özelliklerin zorunlu ihtiyaçlardan daha sosyal
ihtiyaçlara doğru bir değişim gösterdiği görülmektedir.
Popülasyonların doğru tanımlanabilmesi için aranan ikinci koşul ise sosyal sistemdir. Bir
popülasyondan söz edebilmek için, popülasyonun tüm üyelerinin ortak dışsal etkiler
altında olması ve popülasyon üyelerinin birbirleriyle etkileşimlerinin önünde engeller
bulunmaması gerekmektedir. Bir örgütün varlığı, diğer örgütler üzerinde rekabetçi baskı
yaratmıyorsa, o örgüt (diğerleriyle aynı örgütsel forma sahip olsa bile) popülasyonun
üyesi değildir. Ayrıca, farklı yasalara ve düzenlemelere tabi örgütler de aynı örgütsel
forma sahip olsa bile birbirlerinden ayrı olarak düşünülmelidir (Önder ve Üsdiken, 2010).
Türkiye’deki tüm otel işletmeleri aynı yasal düzenlemelere tabidirler. Bu otel
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işletmelerinin tümünün benzer dışsal etkiler altında olduğunu varsayarsak, Türkiye’deki
otel işletmelerini bir otel popülasyonu olarak ele alıp incelemek mümkündür. Ancak bir
popülasyonu sadece ülkesel boyutta düşünmemek gerekir. Popülasyonun
tanımlanmasında aranan iki koşul yerine getirildiği sürece, ilgili popülasyonu daha küçük
(bölgesel veya kentsel olarak) veya daha büyük (ülkeler topluluğu veya küresel olarak)
düzeyde ele almak da mümkündür.
OTEL İŞLETMELERİ POPÜLASYONU İÇİN ÇEŞİTLENME, AYIKLAMA VE
TUTUNMA SÜREÇLERİ
Örgütsel ekoloji kuramına göre, örgütler bir popülasyon içinde doğarlar, yaşamsal
faaliyetlerini bu popülasyon içinde devam ettirirler, zaman içerisinde gelişirler, ekolojik
süreçler ve daha genel sosyal, siyasi ve ekonomik etkiler sonucunda ise ölürler. Örgütsel
doğum denildiğinde, genellikle ilk akla gelen yeni bir örgüt kurulması iken; örgütsel ölüm
denildiğinde ise başarısız bir örgütün kapanması akla gelmektedir. Halbuki örgütsel
doğum, mevcut bir örgütün yeni bir popülasyona giriş yapması veya iki ya da daha fazla
örgütün birleşerek yeni bir örgüt kurmaları şeklinde de ortaya çıkabilir. Hannan ve
Freeman (1989) iki ya da daha fazla örgüt birleştiğinde hangi örgütün ölü (başarısız), hangi
örgütün ise canlı (başarılı) kabul edileceğinin zor olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde
başarısız bir örgütün kapanmasından farklı olarak, bir örgütün mevcut popülasyonu terk
ederek başka bir popülasyona giriş yapması da örgütsel ölüm olarak kabul edilmektedir.
Doğum ve ölüm kavramlarındaki bu karmaşayı önlemek için Baum (1996), doğum için
popülasyona giriş (entry), ölüm içinse popülasyondan çıkış (exit) kavramlarının
kullanılabileceğini belirtmektedir. Bu tür bir kavram karmaşasını gidermek için
izlenebilecek bir diğer yol ise doğum ve ölüm kavramlarının yapılan çalışmalar bağlamanı
göre tanımlanmasıdır (Yeloğlu, 2007). Örneğin, bu çalışmada doğum kavramı yeni bir otel
işletmesinin kurulması, ölüm kavramı ise başarısız bir otel işletmesinin kapanması olarak
ele alınmıştır.
Örgütsel ekoloji kuramına göre, örgütler dünyasındaki evrim süreci üç aşamalı
(çeşitlenme, ayıklama ve tutunma) olarak gerçekleşmektedir (Daft, 2004; Hatch, 1997). Söz
konusu evrimsel süreç Şekil 1’de görülmektedir. İlk aşamada, bir örgüt popülasyonu
içerisinde sürekli olarak yeni örgütsel formlar ortaya çıkmakta, yani popülasyon içinde
çeşitlenme meydana gelmektedir. Çeşitlenme sonucunda ortaya çıkan örgütlerden
bazıları, çevrede meydana gelen değişikliklere daha hızlı ve daha iyi tepki vermektedir.
Diğer bir ifadeyle, ikinci aşamada, çevresel koşullara uyum gösteren örgütler hayatta
kalabilmek için gerekli olan kaynakları elde etmekte ve böylece hayatta kalmakta, uyum
gösteremeyen örgütler ise ihtiyaç duydukları kaynakları elde edemedikleri için yok
olmaktadır; yani popülasyon içinde çevresel bir ayıklama gerçekleşmektedir. Üçüncü
aşama olan tutunma aşamasında ise çevre tarafından seçilen örgütler büyüyerek
gelişmekte ve kurumsallaşmaktadır. Tutunmayı başaran örgütsel formlara çevre
tarafından oldukça önem verilmekte ve bu örgütler, çevrenin dominant bir parçası haline
gelmektedir (Daft, 2004).
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Çeşitlenme
Popülasyon içerisinde çok
sayıda yeni örgütsel formun
ortaya çıkması

Tutunma

Ayıklama
Bazı
örgütlerin
kendilerine bir kaynak
kümesi (niche) bulması ve
hayatta kalması

Birkaç örgütün büyümesi
ve çevrede kurumsal hale
gelmesi

Şekil 1. Örgütsel ekoloji kuramında evrimsel süreç (Kaynak: Daft, 2004, s. 184)

Örgütsel ekoloji kuramının evrimsel sürecine bir örnek vermek gerekirse, 1982 yılında
çıkarılan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile birlikte 1980’li ve 1990’lı yıllarda
Türkiye’de çok sayıda yeni otel açıldığı (doğum) bilinmektedir. Bu dönemde teşvik
kanununun etkisiyle Türkiye’deki otel popülasyonu içerisinde bir çeşitlenme meydana
gelmiştir. Teşvik kanunu ile birlikte takip eden yıllarda Türk turizmi hızla gelişmiş,
uluslararası turizmden aldığı pay artmaya başlamış, turizm sektörünü
düzenleyen/etkileyen yeni siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal gelişmeler ortaya çıkmaya
başlamıştır. Kısaca, Türk turizm sektörü hızlı bir değişim içerisine girmiştir. Bu hızlı
değişim döneminde, çeşitlenme sonucunda ortaya çıkan otel işletmelerinden bazıları,
çevrede meydana gelen söz konusu değişikliklere daha hızlı ve daha iyi tepki vermiş,
hedef pazarlarını ellerinde tutmuş ve böylece varlıklarını devam ettirmiştir. Çevrede
meydana gelen değişikliklere uyum sağlayamayan otel işletmeleri ise kapanmıştır (ölüm).
Böylece Türkiye’deki otel işletmeleri popülasyonu içinde çevresel bir ayıklama
gerçekleşmiştir. İlerleyen yıllarda ise çevresel koşullara uyum sağlayan ve çevre tarafından
seçilen (ayıklanan) otel işletmelerinden bazıları pazar paylarını artırarak daha da büyümüş
ve kurumsallaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, bu tür başarılı otel işletmeleri evrimsel süreç
içerisinde tutunma aşamasını gerçekleştirmiştir. Örneğin, bu aşamada Dedeman otelleri
gibi yerli zincir oteller oluşmuş; Hilton, Sheraton gibi yabancı zincir otellerin ise işletme
sayıları ve pazar payları giderek artmıştır.
OTEL İŞLETMELERİ POPÜLASYONUNA YÖNELİK ÖNERMELER
Örgütsel ekoloji kuramını kısaca çeşitlenme, ayıklama ve tutunma süreci ile açıklamak
mümkündür. Bu süreç içerisinde örgütlerin doğumlarını (kurulma) ve ölümlerini
(kapanma) ise popülasyon içinde ve popülasyonlar arasında meydana gelen ekolojik
süreçler, yaş ve büyüklük gibi bazı örgütsel özellikler ve toplumsal düzeydeki koşullarda
meydana gelen bazı değişiklikler (sosyal, siyasi, iktisadi vb.) belirlemektedir (Önder ve
Üsdiken, 2010). Bu kısımda, örgüt doğumlarını ve ölümlerini etkileyen yoğunluk
bağımlılığı, kesim genişliği, kaynak bölünmesi kuramları ve bazı demografik özellikler
doğrultusunda, otel işletmeleri popülasyonuna yönelik önermeler geliştirilmiştir.
Yapısal durağanlık (structural inertia) ile anlatılmak istenen, bir örgütün çevredeki
değişikliklere yeterince hızlı cevap verememesi, bu değişikliklere karşı esnek ve hareketli
bir yapıda olamamasıdır (Erdil vd., 2010). Örgütler, ikincil özelliklerini daha kolay
değiştirebilirler. Burada anlatılmak istenen, örgütlerin esas özelliklerinin dönüşüme
uğramasının daha zor ve çevredeki değişikliklere kıyasla daha yavaş olabileceğidir.
Yapısal durağanlık kuramı, örgütlerin başka sosyal topluluklara kıyasla sahip olabildikleri
iki önemli üstünlüğe (güvenilirlik ve hesap verebilirlik) atıf yapılarak geliştirilmiştir.
Örgütlerin ürettikleri sonuçlar arasında farkların az olması güvenilirlik (reliability);
örgütlerin yaptıkları ve elde ettikleri sonuçlara ilişkin akılcı açıklamalar ve gerekçeler
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getirebilmeleri ise hesap verebilirlik (accountability) olarak tanımlanmaktadır. Güvenilir
ve hesap verebilir olmanın ön koşulu ise yeniden üretilebilirliktir. Yeniden üretilebilirlik
(reproducibility), bir örgütün kendisini sürekli aynı şekilde üretebilmesi veya bir başka
ifadeyle düzenini koruyabilmesi anlamına gelmektedir. Yeniden üretilebilirliği sağlayan
bir örgütün istikrarlı bir performansa sahip olduğu ve kabul gören kural/usullere uyduğu
söylenecektir. Ayrıca yeniden üretilebilirlik, uygulamaların yerleşik hale gelmesini sağlar
ve böylece kurumsallaşma sağlanmış olur. Kuramsallaşma ise değişime direnmeye ve
böylece durağanlığa yol açmaktadır (Önder ve Üsdiken, 2010). Özetle, daha güvenilir ve
hesap verebilen örgütler hayatta kalmakta, güvenilir olamayan ve yaptıklarının hesabını
veremeyen örgütler ise yok olmaktadır. Bir örgütün güvenilir ve hesap verebilir olması ise
yeniden üretilebilir olmasına bağlıdır. Yüksek düzeyde yeniden üretilebilirlik ise yapısal
durağanlığa neden olmaktadır (Hannan ve Freeman, 1984). Dolayısıyla, bahsedilen
tartışmayı otel işletmeleri popülasyonu açısından aşağıdaki şekilde önerme olarak ortaya
koymak mümkündür.
Önerme 1: Yüksek düzeyde yapısal durağanlığa sahip otel işletmeleri, çevresel ayıklama sonucunda
hayatta kalmakta; düşük düzeyde yapısal durağanlığa sahip otel işletmeleri ise yok olmaktadır.
Yapısal durağanlık kuramına göre, örgütler yaşlandıkça, durağanlık da artmaktadır.
Çünkü örgüt yaşlandıkça, örgüt içinde güven tesis edilmekte, alışılmış uygulamalar daha
iyi öğrenilmekte, çevreyle etkileşim (meşruiyet) artmakta ve böylece örgütün yeniden
üretilebilirliği de artmaktadır. Sonuç olarak, örgüt yaşlandıkça artan yeniden
üretilebilirlik, durağanlığı artırmaktadır. Durağanlık arttıkça, ölüm oranı azalmaktadır
(Hannan ve Freeman, 1984). Bu durumu, otel işletmeleri popülasyonu açısından şu şekilde
önerme olarak ortaya koymak mümkündür.
Önerme 2: Otel işletmelerinin yaşları arttıkça, örgütsel ölüm oranları azalmaktadır.
Hannan ve Freeman (1984) örgütler büyüdükçe, yapısal durağanlığın artacağını iddia
etmektedir. Çünkü örgüt büyüdükçe, örgütün esnek davranma yeteneği azalmakta ve
böylece durağanlık artmaktadır. Ancak Hannan ve Freeman (1984), örgüt büyüdükçe artan
yapısal durağanlıkla birlikte, ölüm oranlarının azalacağı yönünde bir beklentinin kesin
olarak söylenemeyeceğini vurgulamaktadır. Yazarlara göre, örgüt büyüklüğü, yapısal
durağanlık ve hayatta kalma olasılığı arasındaki ilişkiyi belirleyen iki faktör
bulunmaktadır: (1) değişime kalkışma oranı, (2) değişimi başarma olasılığı. Küçük
örgütlerin değişime kalkışma oranı büyük örgütlere göre daha yüksek iken; değişime
kalkışıldığında büyük örgütlerin başarılı olma olasılıkları daha yüksektir. Çünkü büyük
örgütler, değişim esnasında yaşanabilecek sorunları çözmek için daha fazla olanağa
(sermaye, bilgi vb.) sahiptir. Bu durumda, örgütün başarılı olup olmamasını değişimin
süresi belirlemektedir. Küçük örgütlerin kısa vadeli çevresel çalkantılardan büyüklere
kıyasla daha fazla etkilenmeleri beklenmektedir. Dolayısıyla küçük örgütlerin hayatta
kalması, kısa vadeli çevresel çalkantılara hızlı ve belirli bir zaman dilimi içinde yeterince
sık tepki verebilmelerine bağlıdır. Büyük örgütlerin hayatta kalması ise daha seyrek ve
uzun vadeli çalkantılara tepki verebilmelerine bağlıdır (Önder ve Üsdiken, 2010). O halde
otel işletmeleri popülasyonuna yönelik öne sürülecek önermeler şu şekilde olacaktır.
Önerme 3: Küçük otel işletmelerinin hayatta kalması, kısa vadeli çevresel değişikliklere hızlı bir
şekilde uyum sağlayabilmelerine bağlıdır.
Önerme 4: Büyük otel işletmelerinin hayatta kalması, uzun vadeli çevresel değişikliklere uyum
sağlayabilmelerine bağlıdır.
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Yoğunluk bağımlılığı kuramı, popülasyon yoğunluğunun, örgütlerin doğum (kurulma) ve
ölüm oranlarını (kapanma) ne yönde etkilediğini incelemektedir. Yoğunluk, bir zaman
noktasında bir popülasyonu oluşturan toplam örgüt sayısını ifade etmektedir (Carroll ve
Hannan, 1989). Kuramın temel tezi, popülasyon yoğunluğundaki artışın, örgüt kurulma
oranını artırdığı; popülasyon yoğunluğundaki azalışın ise örgüt kurulma oranını azalttığı
yönündedir. Kuramın bu temel tezi, meşruiyet ve rekabet olmak üzere iki farklı sosyal
süreçle ilişkilendirilerek açıklanmaktadır (Yeloğlu, 2007).
Kurama göre, yoğunluğun az olduğu dönemlerde popülasyon içi rekabet azdır; çünkü
kaynaklar boldur. Bu nedenle, yoğunluğun az olduğu dönemlerde örgütler, tanınırlıkları
artırmaya ve çevre tarafından kabul görmeye odaklanırlar (kaynak sağlayıcıların güvenini
kazanmak için). Kısaca, bu dönemde önemli olan meşruiyet sağlamaktır. Yoğunluğun ve
rekabetin az, kaynağın ise bol olması; bu dönemde örgüt kurulma oranı artırmakta, örgüt
kapanma oranını ise azaltmaktadır (Önder ve Üsdiken, 2010, Yeloğlu, 2007).
Yoğunluğun az olduğu dönemlerde meşruiyet sorununa odaklanıldığı için yoğunluğun
çok olduğu dönemde, meşruiyet sorunu yoktur. Ancak yoğunluğun az olduğu dönemde
popülasyon yoğunluğunda meydana gelen artış, yoğunluğun çok olduğu dönemde
rekabeti artırmaktadır. Çünkü giderek artan sayıda örgüt, aynı kaynak tabanından
beslenmekte ve kendi aralarında rekabet etmektedir. Kısaca, yoğunluğun fazla olduğu
dönemde artık önemli olan rekabettir. Yoğunluğun fazla ve rekabetin yüksek olması; bu
dönemde örgüt kurulma oranı azaltmakta, örgüt kapanma oranını ise artırmaktadır
(Önder ve Üsdiken, 2010, Yeloğlu, 2007). Yoğunluk bağımlılığına yönelik ele alınan
tartışmalar doğrultusunda, otel işletmeleri popülasyonuna yönelik aşağıdaki önermeleri
öne sürmek mümkündür.
Önerme 5: Otel işletmeleri popülasyon yoğunluğu ile yeni otel işletmesi kurulma oranı arasında
ters-U şeklinde bir ilişki vardır.
Önerme 6: Otel işletmeleri popülasyon yoğunluğu ile otel işletmesi kapanma oranı arasında U
şeklinde bir ilişki vardır.
Aynı biçime sahip örgütler ve bu örgütlerin oluşturduğu popülasyon, varlığını
sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları çevrenin belirli bir kesiminden elde
etmektedir. Çevrenin bir “kısmını” oluşturan bu sınırlı kaynak kümesine, çevresel kesim
adı verilmektedir. Örgütsel ekoloji kuramında, örgütlerin beslendikleri kaynaklar
kümesindeki (çevresel kesimdeki) mutlak ve göreli konumlarından hareketle, örgütlerin
karşılaştıkları rekabetçi baskı ve hayatta kalma olasılıklarına dair çeşitli tezler öne
sürülmüştür. Bu tezler, iki farklı çevresel kesim kuramına dayanmaktadır: (1) kesim
genişliği kuramı ve (2) kaynak bölünmesi kuramı (Önder ve Üsdiken, 2010).
Kesim genişliği kuramında temel sorun, dar bir çevresel kesime yönelik olmanın (örgüt
olarak uzmanlaşmanın) ne tür üstünlükleri veya elverişsiz taraflarının olduğudur. Kurama
göre popülasyonu oluşturan örgütler, uzmanlaşmış örgütler ve genelci örgütler olmak
üzere ikiye ayrılabilmektedir (Önder ve Üsdiken, 2010). Yaşamlarını sürdürebilmek için
geniş çapta kaynağa dolayısıyla büyük bir kesim genişliğine ihtiyaç duyan örgütler
“genelci örgütler olarak adlandırılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, genelci örgütler, daha geniş
ve farklılaşmış hedeflere yönelen örgütlerdir. Uzmanlaşmış örgütler ise dar bir kesim
genişliğine sahip örgütlerdir (Acar ve Tak, 2011). Örneğin, yüksek gelir grubunu
hedefleyen ve bu gelir grubuna yönelik hizmet veren bir otel işletmesini uzmanlaşmış
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örgüt; tüm gelir gruplarını hedef pazarı olarak hedefleyen bir otel işletmesini genelci örgüt
olarak ele alabilir.
Kesim genişliği kuramına göre, çevresel değişiklikler küçük çaplı ve kısa zaman dilimleri
içinde gerçekleşiyorsa, uzmanlaşmış örgütlerin yaşam şansı daha yüksektir. Çünkü
istikrarlı bir ortamda, fazla kapasite taşımayan uzmanlaşmış örgütler daha iyi performans
sergilemektedir. Bu nedenle hayatta kalma olasılıkları daha yüksektir. Çevresel
değişiklikler büyük çaplı ve uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşiyorsa, genelci
örgütlerin yaşam şansının daha yüksek olduğu kabul edilmektedir. Çünkü kapasite
fazlası, genelci örgütlerin yaşam şansını artırmaktadır. Genelci örgütler bu dönemde
kaynaklarının sadece bir kısmını kaybederken; uzmanlaşmış örgütler ise önemli bir
bölümünü yitirip yok olabilmektedir (Önder ve Üsdiken, 2010). Dolayısıyla otel işletmeleri
popülasyonuna yönelik öne sürülecek önermeler şu şekilde olacaktır.
Önerme 7: Uzmanlaşmış otel işletmelerinin hayatta kalması, kısa vadeli çevresel değişikliklere uyum
sağlayabilmelerine bağlıdır.
Önerme 8: Genelci otel işletmelerinin hayatta kalması, uzun vadeli çevresel değişikliklere uyum
sağlayabilmelerine bağlıdır.
Kaynak bölünmesi kuramı ise olgunlaşmış (ortaya çıkışlarından itibaren epeyce zaman
geçmiş) örgüt topluluklarında görülen bir ikilemi açıklamaya çalışmaktadır. Kurama göre,
bazı popülasyonlarda belirli bir süre sonra yoğunlaşma görülmektedir. Yoğunlaşma ile
kastedilen, zaman içerisinde her birinin büyüklüğü giderek artan ancak toplam sayıları
azalan büyük genelci örgütlerin popülasyona hakim olmasıdır. Ancak bu tür
popülasyonlarda, sözü edilen türden yoğunlaşma eğilimiyle birlikte, küçük ve
uzmanlaşmış örgütlerin de sayıca ifade edilmektedir. Kaynak bölünmesi kuramı, bu
ikilemi, rekabet nedeniyle ölen genelci örgütlerin kaynak tabanlarının tamamının hayatta
kalan genelci örgütlerce ele geçirilememesi ile açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle, rekabet
nedeniyle ölen genelci örgütlerin kaynaklarının bir kısmı ayakta kalan genelci örgütler
tarafından, diğer kısmı ise uzmanlaşmış örgütler tarafından da ele geçirilmektedir (Önder
ve Üsdiken, 2010). Dolayısıyla kaynak bölünmesi kuramına yönelik ele alınan tartışmalar
doğrultusunda, otel işletmeleri popülasyonuna yönelik üç farklı önerme öne sürmek
mümkündür.
Önerme 9: Genelci otel işletmeleri, ölçek temelinde rekabet ettikleri için büyüklükleriyle hayatta
kalma olasılıkları arasında ilişki vardır. Genelci bir otel işletmesiyle, bir diğer genelci otel işletmesi
arasındaki büyüklük ne kadar fazlaysa, daha küçük olan genelci otel işletmesinin ölüm olasılığı o
kadar yüksektir.
Önerme 10: Yoğunlaşma arttıkça, uzmanlaşmış otel işletmelerinin kullanabileceği kaynak miktarı
artacaktır.
Önerme 11: Uzmanlaşmış otel işletmelerinin kaynaklarının bollaşması, bu tür otel işletmelerinin
kurulma oranlarını artıracaktır.
Örgütsel ekoloji kuramının ilgilendiği bir diğer konu ise popülasyonların evriminde bazı
demografik özelliklerin (yaş ve büyüklük) ne tür bir rol oynadığıdır. Örgütsel ekoloji
kuramına göre, genç örgütlerin ölüm olasılıkları yaşlı örgütlere kıyasla daha yüksektir.
Çünkü genç örgütler, yenilik sıkıntılarından (liability of newness) muzdariptir. Genç
örgütlerin hem örgüt içi düzenlemeleri hem de örgüt dışı ilişkileri daha az oturmuş ve
daha az kurumsallaşmıştır. Ayrıca genç örgütler, çevreyle ilişki kurmak ve tanınır hale
gelmek gibi çeşitli sorunlarla uğraşmak zorundadır. Yaşlı örgütler ise bu türden
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sorunlarını çözmüşlerdir. Salt hayatta kalmış olmaları, hem kaynak hem de meşruiyet
sorunlarını çözdüklerinin bir göstergesidir. Yine kurama göre, büyük örgütlerin ölüm
olasılıkları daha düşüktür. Çünkü örgütlerin büyüklükleri tek başına bir başarı göstergesi
olarak kabul edilmektedir. Yapısal durağanlık kuramının öne sürdüğü gibi, büyük
örgütler daha güvenilir ve daha hesap verebilir olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla, büyük
örgütler kaynak sağlama sorunu çekmemektedir. Ayrıca büyük örgütler, küçük örgütlere
kıyasla bazı evrimsel üstünlüklere de (örneğin, daha düşük faizle kredi temini) sahiptir
(Önder ve Üsdiken, 2010). Gerçekten de yapılan görgül çalışmaların birçoğu, kuramın yaş
ve büyüklük ile hayatta kalma olasılığı arasında ortaya koyduğu ilişkiyi destekler
niteliktedir (Hijalager, 2000). O halde, yaş ve büyüklük gibi örgütlerin demografik
özelliklerine yönelik bu tartışmalar doğrultusunda, otel işletmeleri popülasyonu açısından
aşağıdaki önermeleri öne sürmek mümkündür.
Önerme 12: Genç otel işletmelerinin ölüm olasılıkları, yaşlı otel işletmelerine kıyasla daha yüksektir.
Önerme 13: Küçük otel işletmelerinin ölüm olasılıkları, büyük otel işletmelerine kıyasla daha
yüksektir.
SONUÇ
Örgütsel ekoloji kuramı, örgütleri değişen çevreye uyum sağlama ve çevreyi şekillendirme
kapasiteleri yüksek varlıklar olarak gören örgüt kuramlarına bir tepki olarak ortaya
çıkmıştır. Kuram, örgütler dünyasında evrimin, uyum yerine çevresel ayıklama ile
gerçekleştiğini savunmaktadır. Örgütsel ekoloji kuramının temel tezi, evrimsel süreçler
içerisinde çevrede herhangi bir değişim meydana geldiğinde, çevredeki yeni koşullarla
uyumlu örgütlerin doğacağı (kurulacağı) ve zaman içerisinde bu türden örgütlerin
çoğalacağı; çevredeki yeni koşullara uyum sağlayamayan örgütlerin ise varlıklarını devam
ettiremeyerek, yok olacağı (kapanacağı) yönündedir. Kuram, ortaya çıktığı 1970’li yılların
ikinci yarısından bugüne kadar, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında, araştırmacılar
tarafından hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Yapılan çalışmalar büyük ölçüde Kuzey Amerika
ile sınırlı kalmıştır. Önder ve Üsdiken (2010) kurama yönelik bu ilgisizliği, kuramın
yöneticileri önemsiz aktörler olarak görmesi ile ilişkilendirmekte; kuramın yönetim ve
örgüt araştırmacıları tarafından yönetim karşıtı olarak algılanmış olabileceğini ve bu
nedenle yeterince ilgi görmemiş olabileceğini belirtmektedir. Yapılan yazın taraması
sonucunda, örgütsel ekoloji alanında yapılan çalışmaların hem genel olarak turizm
işletmeciliği alanında hem özel olarak otel işletmeleri popülasyonu üzerine yeterince
odaklanmadığı görülmüştür. Özellikle, Türkiye’de bir örgüt topluluğu olarak otel
işletmelerine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu durum, kuramın genel
olarak Türkiye’de yeterince ilgi görmemiş olması ile açıklanabilir. Ancak Türkiye’de, otel
işletmeleri örgüt topluluğunu inceleyen herhangi bir örgütsel ekoloji çalışmasının
olmamasının esas nedeni, kuramı otel işletmeleri bağlamında ele alıp tanıtan ve kuramın
görgül olarak incelenmesine yol gösteren temel kavramsal bir çalışmanın olmayışıdır. Bu
çalışmada, bir örgüt topluluğu olarak otel işletmeleri ele alınarak, örgütsel ekoloji kuramı
bağlamında tartışılmış ve sözü edilen bu boşluğun giderilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında, örgütsel ekoloji kuramının popülasyon, örgütsel form, çeşitlenme,
ayıklama, tutunma gibi kavram ve süreçleri, Türkiye’deki otel işletmelerinin tarihselyapısal değişimleri dikkate alarak incelenmiştir. Ayrıca örgütsel ekoloji kuramının ortaya
koyduğu bir dizi yeni kuramdan (yapısal durağanlık, yoğunluk bağımlılığı, kesim
genişliği, kaynak bölünmesi) ve örgütlerin bazı demografik özelliklerinden (yaş ve
büyüklük) yola çıkılarak, otel işletmelerine yönelik görgül araştırma önermeleri
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geliştirilmiştir. Geliştirilen bu önermelerin görgül anlamda test edilmesi ise gelecek
araştırmalara bırakılmıştır.
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ÖZET
Turizm sektörü gelir getirici ve istihdam yaratıcı etkisi nedeniyle hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça önemli bir sektördür. Turistler seyahat
kararlarını vermeden önce gidecekleri yerdeki kişisel emniyet ve güvenlik unsurlarını
öncelikli olarak göz önünde bulundurduklarından, turizm faaliyetleri felaket, savaş, terör,
politik istikrarsızlık gibi faktörlerden çok fazla etkilenmektedir. Son bir yıl içerisinde
Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenen terör saldırıları ve Rusya ile yaşanan diplomatik
kriz nedeniyle Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında önemli oranlarda düşüş
yaşanmıştır. Bu araştırmada, bütün bu gelişmelerin sonucunda 2016 yılında yaşanan
turizm krizinin Antalya ilinde bulunan konaklama tesislerine olan etkileri ve krize yönelik
alınan önlemlere ilişkin tesis yöneticilerinin görüşlerinin yansıtılması amaçlanmıştır. Bu
kapsamda kriz döneminde işletmeler tarafından uygulanan politikalar, devletin krizi
atlatmak için verdiği destekler, işletmelerin devletten beklentileri ve yapılması gerekenler
hakkında otel yöneticilerinin görüşleri alınmıştır. Çalışmada Antalya ilinin Manavgat,
Kemer ve Alanya ilçelerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerin yöneticileri ile telefon aracılığı
ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler nitel analiz yöntemlerinden birisi
olan betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçları konaklama tesislerinin krizden
çok fazla etkilendiklerini, krizin olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik verilen desteklerin
yetersiz olduğunu ve asıl yapılması gerekenin güvenlik ve imaj sorunlarının giderilerek
uluslararası algının düzeltilmesi olduğunu ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Terör ve Turizm, Kriz Yönetimi, Konaklama İşletmeleri, Antalya.
GİRİŞ
Ulaşım alanındaki gelişmelerin de etkisiyle dikkate değer bir büyüme kaydeden turizm
sektörü dünyanın birçok bölgesinde önemli bir sosyo-ekonomik gelişim faktörü
konumundadır (Pforr, 2006). 2015 yılında kaydedilen dünya çapında 1.2 milyar
uluslararası turist sayısı ile turizm sektörü hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler
açısından gelir getirici ve istihdam yaratıcı etkisi nedeniyle oldukça önemli bir sektördür
(WTO, 2015a). Bununla beraber, uluslararası turistler için gidilecek bölge ve
destinasyondaki kişisel emniyet ve güvenlik unsurları önemli olduğundan (Reisigner ve
Mavondo, 2005), turizm talebi, doğası gereği felaketlerden ve krizlerden çok fazla
etkilenmektedir (Carlsen ve Liburd, 2008). Turizm faaliyetlerinin birbiriyle ilişkili olması
ve hem turist gönderen hem de turist alan ülkelerdeki ulaşım, döviz kurları, politik ve
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sosyal yapıya önemli ölçüde bağlı olması nedeniyle, turizm sektörü bu unsurların
herhangi birinde ya da birden fazlasında meydana gelen değişikliklere oldukça duyarlıdır
(Santana, 2004).
Turizm sadece barışçıl bir ortamda gelişebileceğinden (Pizam ve Mansfield, 1996), politik
karışıklık, siyasi istikrarsızlık ve terörizm destinasyonun güvenli imajını zedeleyerek risk
algısı yaratmakta ve talebin farklı destinasyonlara kaymasına sebebiyet vermektedir
(Sönmez, 1998). Ayrıca dünya genelinde etkili olan salgınlar ve yaşanan ekonomik krizler
de turizm hareketliliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 1991 yılındaki Körfez Savaşı ve
1997 yılında Mısır'ın Luksor şehrinde yaşanan saldırılar turistlerin alışkanlıklarını
etkileyerek, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz ülkelerine yönelik turist talebinin düşmesine
neden olmuştur (Evans ve Elphick, 2005). 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri’nde
yaşanan Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terörist saldırılar dünya çapındaki seyahat
faaliyetlerini ani ve yoğun bir biçimde etkilemiş, 2001 ve 2002 yılları arasında talebin
azalmasının bir sonucu olarak küresel ekonomide gerileme yaşanmıştır (Baker, 2014). 2002
yılındaki Bali bombalamaları ve SARS salgını paniği ise başta Asya Pasifik bölgesi olmak
üzere tüm dünyadaki turizm hareketliliğini olumsuz yönde etkilemiştir (WTO, 2004).
2008-2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik kriz de uluslararası turizmi etkileyerek,
2009 yılında kaydedilen turist sayısında %4'lük, uluslararası turizm gelirlerinde ise %6'lık
düşüşe sebebiyet vermiştir (ILO, 2013).
Turizm aktivitelerindeki herhangi bir düşüş sadece turizmin alt sektörlerini (havayolları,
konaklama ve yiyecek içecek sektörü) değil, sektördeki firmalar ve çalışanlar tarafından
satın alınan ara ve nihai malları tedarik eden diğer sektörleri de az ya da çok etkilemektedir
(Blake ve Sinclair, 2003). Felaket ve krizlerin turizmin üzerindeki artan olumsuz etkilerine
rağmen, sektör içinde proaktif planlama yaklaşımları oldukça azdır. Oysaki hazırlıklı
işletmeler kriz sırasında avantajlı duruma geçmekte, krizden önce alınan kararlar
izlenmesi gereken yolu daha iyi göstereceğinden kriz esnasında daha hızlı ve etkili bir
strateji izleyebilmektedirler (Hystad ve Keller, 2008).
Türkiye 2015 yılı uluslar arası turizm istatistiklerinde turist sayısı bakımından 6., turizm
gelirleri bakımından ise 12. sırada yer almaktadır (WTO, 2015b). Turizm sektörü 2015
yılında kaydedilen toplam 31 milyar dolarlık gelir ile Türkiye açısından oldukça önemli
bir sektördür (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016a). 2015 yılında 10 milyondan fazla yabancı
ziyaretçi ağırlayan Antalya ili ise Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinden birisidir (Antalya
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016a).
1991 yılında yaşanan Körfez savaşı, hemen arkasından yaşanan PKK terör örgütünün
eylemleri, dünya çapında yaşanan ekonomik krizler, 1999 Marmara depremi, 2000 sonrası
başta Irak olmak üzere komşu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar ve savaş ortamı Türk
turizmini olumsuz yönde etkilemiştir (Albeni ve Ongun, 2005). 2000’li yılların başından
itibaren yükselişe geçen Türkiye’ye yönelik talep, 2015 yılı itibariyle Rusya’da yaşanan
ekonomik kriz ve son iki yılda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da yaşanan terör olayları
nedeniyle azalmıştır (Habertürk.com, 2016). 2016 yılında en zor sezonunu yaşamakta olan
turizm sektöründeki bu kriz, başta konaklama işletmeleri olmak üzere, esnaf, sanayici ve
bölge halkı açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir (Turizmdebusabah.com, 2016).
TURİZM SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİMİ
Kriz, örgütsel bağlamda, bir örgütün devam eden fonksiyonlarını, amaçlarını, sürekliliğini
ve hayatta kalmasını engelleyen ve örgütün çalışan, müşteri ve yöneticilerinin çoğu
tarafından kişisel olarak hissedilen zararlı etkiye sahip olan herhangi bir eylem ya da
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başarısızlık olarak tanımlanmaktadır (Selbst, 1978). Sistematik yaklaşımla bakıldığında ise
kriz, sistemin hayati unsurlarında ortaya çıkan, sistemin tümünü ya da bazı parçalarını
tehdit eden ya da yok eden kritik bir değişiklik olarak tanımlanmaktadır (Glaesser, 2006).
Turizm krizini, Pasifik Asya Seyahat Birliği (PATA) "turizm endüstrisini tamamen
aksatma potansiyeline sahip, doğal olarak ortaya çıkan ya da insan eliyle yapılan bir
felaket" olarak tanımlamaktadır (Henderson, 1999).
Ataman (2009) krizi ortaya çıkarak faktörleri dış çevre faktörleri ve örgüt içi faktörler
olmak üzere iki kategoriye ayrılmakta ve örgütün krizle karşılaşmasında hem iç hem de
dış faktörlerin etkisi olduğundan birbirlerinden bağımsız düşünülmemesini gerektiğini
belirtmektedir. Keown-McMullan'a (1997) göre ise krizin ortaya çıkmasında etkili olan üç
unsur bulunmaktadır. Bunlar; önemli bir değişikliğe neden olan ya da bu önemli
değişikliğe neden olma potansiyeline sahip tetikleyici bir olay, bu değişiklikle başa çıkma
yeteneğinin olmaması ve örgütün temel varlığına yönelik bir tehdittir. Birçok turizm
krizinin nedenleri ise turist gönderen ve turist alan ülkelerdeki talebi ve arzı etkileyen
ekonomik, politik, sosyo-kültürel ve çevresel etmenlerdir (Henderson, 2007).
Kriz ve felaketin birbirinden farklı kavramlar olduğunu vurgulayan Faulkner ve Russell
(2000) işletmenin kontrolünde olmayan ve tahmin edilemeyen dış faktörleri felaket olarak
tanımlanırken, örgütün içsel faktörler nedeniyle felakete uygun strateji geliştirme başarısı
gösterememesini ise kriz olarak tanımlamaktadır. Savaşlar, kasırgalar, terörist saldırılar,
kirlilik, olumsuz reklam gibi dış kaynaklı sarsıntılar süratle krize dönüşebilir ve oluşan
kriz sektördeki yetkin yöneticilerin öncelikli konusu haline gelebilir (Evans ve Elphick,
2005).
Destinasyon yönetim örgütleri krizi fark etmezse ve krize yönelik hazırlıkları az ise kriz
daha uzun sürerek destinasyonun sürdürülebilirliğine zarar verecektir. Tur operatörleri
sadece hizmet kalitesinden değil aynı zamanda tedbirsizlik sonucu müşterilerinin
karşılaştığı fiziksel yaralanmalardan da sorumlu olduklarından müşterilerinin
karşılaşabileceği güvenlik ve emniyet risklerini en aza indirmeye çalışmaktadırlar (Laws,
Prideaux ve Chon, 2007). Bu nedenle güvensiz algısı yaratan destinasyonları
programlarından çıkarmakta ve kriz durumlarıyla başarılı bir şekilde mücadele etme
kabiliyetini gösteren destinasyonlara yönelmektedirler. Ayrıca hükümetler kişisel
güvenlik endişesi nedeniyle riskli destinasyonlara gitmemeleri konusundan
vatandaşlarını uyarmaktadırlar (Reisigner ve Mavondo, 2005). Bu uygulamalar felaketin
yaşandığı destinasyonlar açısından krizin daha da derinleşmesine neden olmaktadır.
Kriz yönetimi, örgütlerin tüm paydaşlarının çıkarlarını göz önüne alarak, öncelikle krizi
anlamak, daha sonrasında ise önlemek ile planlama ve eğitim faaliyetlerinin her adımını
etkili bir şekilde yönetmek amacıyla ortaya koydukları süregelen, bütünleşik ve kapsamlı
bir çabadır (Santana, 2004). Bir fonksiyon olarak kriz yönetimi bir kriz olduğunda
görevlerde ve süreçlerde değişiklik yapılması demektir. Krizin özelliği ve aşamaları
arasındaki farklılıklara göre farklı türde kriz yönetimi teknikleri ve bunlarla uyumlu
eylemler söz konusu olabilmektedir (Glaesser, 2006). Turizm sektörü, doğrudan kontrol
edemediği politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörler gibi dış etmenlerden sıklıkla
olumsuz bir şekilde etkilendiğinden, kriz ve felaketlerin etkili bir şekilde yönetilmesi
özellikle turizm sektörü açısından oldukça hayatidir (Ritchie, 2004).
Kriz ve felaketleri, bunların yaşam döngüsünü ve potansiyel etkilerini anlamak örgütlerin
bu durumlarla başa çıkmak, örgütün kendisi ve toplum üzerindeki etkilerini azaltmak için
gerekli stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır (Ritchie, 2004). Krizlerin yaşam
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döngüsü ile ilgili çalışma yapan araştırmacılar krizin altı farklı evresi olduğunu
belirtmişlerdir (Fink, 1986; Roberts, 1994; Faulkner, 2001). Bunlar; kriz öncesi dönem (preevent), belirti dönemi (prodromal), kriz dönemi (emergency), aradaki dönem
(intermediate), uzun vadeli iyileşme dönemi (long term) ve çözüm dönemi (resolution)
olup, her dönem için farklı stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir (Faulkner, 2001).
TÜRKİYE'DE 2016 YILINDA YAŞANMAKTA OLAN TURİZM KRİZİ
Diyarbakır, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde son bir yılda
yaşanan ve yüzlerce insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırılar
Türkiye turizmini olumsuz etkilemiştir (Telegraph.co.uk, 2016a). Türkiye'nin güvenli
destinasyon imajını zedeleyen terörist saldırıların yanı sıra Kasım 2015’te Rus jetinin
vurulmasıyla başlayan ve Rusya ile Türkiye'nin karşılıklı açıklamalarıyla beraber
derinleşen diplomatik kriz ise turizm krizinin daha da derinleşmesine sebep olarak 2016
yılının turizm açısından kayıp bir yıl olmasına neden olmuştur (Hurriyetdailynews.com,
2016). Rusya ile yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye 2014 yılında 4 milyon turist göndermiş
olan Rusya, Türkiye'ye yönelik tüm tarifesiz (charter) uçuşlarını yasaklamıştır
(Telegraph.co.uk, 2016b). Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus tur şirketlerinin
Türkiye'ye paket tur satışlarını yasaklamış ve Ruslara başka yerlerde tatil yapmaları
çağrısında bulunmuştur (Bbc.com, 2016). Tüm bu uygulamalar sonucunda Türkiye yıllar
içinde en önemli ikinci pazarı haline gelen Rusya pazarını kaybetmiştir (Telegraph.co.uk,
2016b).
Son 3 yılın ilk altı ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin milliyetleri ve yıllar
arasındaki değişim oranları Tablo 1'de görülmektedir. Bu verilere göre Rusya'da yaşanan
ekonomik kriz nedeniyle Rus turist sayısında 2015 yılında bir önceki yıla göre %24'lük bir
düşüş gözlemlenmektedir. 2016 yılında yaşanan diplomatik kriz ve terör olaylarının ise
zaten var olan krizi daha da derinleştirerek Rus turist sayısında bir önceki yıla göre %87'lik
bir düşüşe neden olduğu görülmektedir. Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısı ise 2015
yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre %10 oranında artarken, 2016 yılında Alman
ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %29 oranında azalmıştır. 2016 yılının ilk altı ayında
bütün milliyetlerden gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla oranla %28 oranında bir
düşüş olmuştur.
Tablo 1: 2014-2016 Yıllarında Ülkemize Gelen Yabancıları Milliyetlerine Göre Karşılaştırılması
(Ocak-Haziran)

Milliyet
Almanya
İngiltere
Rusya Federasyonu
Toplam

Yıllar
% Değişim Oranı
2014
2015
2016
2015/2014 2016/2015 2016/2014
1 901 523 2 109 763 1 502 949
10,95
-28,76
-20,96
961 130
950 313
693 081
-1,13
-27,07
-27,89
1 923 811 1 454 618
183 828
-24,39
-87,36
-90,44
15 238 221 14 894 754 10 740 226
-2,25
-27,89
-29,52

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016b.

Sadece Türkiye-Rusya krizi değil, Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz, Mısır'da, Fransa'da
yaşanan terör saldırıları ve mülteci sorunu Türkiye turizmine ciddi darbeler vuran diğer
faktörler olarak sıralanabilir (Habertürk.com, 2016). 2016 yılı Haziran ayında Türkiye'yi
ziyaret eden toplam yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %40,86 azalış göstermiştir
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016b). 2016 yılının ilk altı ayında gelen toplam yabancı
ziyaretçi sayısının önceki yıllara göre değişimi Tablo 2'de yer almaktadır.
Tablo 2: Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı*
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Yıllar
% Değişim Oranı
Aylar
2014
2015
2016
2015/2014 2016/2015 2016/2014
Ocak
1 146 815 1 250 941 1 170 333
9,08
-6,44
2,05
Şubat
1 352 184 1 383 343 1 240 633
2,3
-10,32
-8,25
Mart
1 851 980 1 895 940 1 652 511
2,37
-12,84
-10,77
Nisan
2 652 071 2 437 263 1 753 045
-8,1
-28,07
-33,9
Mayıs
3 900 096 3 804 158 2 485 411
-2,46
-34,67
-36,27
Haziran
4 335 075 4 123 109 2 438 293
-4,89
-40,86
-43,75
6 Aylık Toplam 15 238 221 14 894 754 10 740 226
-2,25
-27,89
-29,52
* Yalnızca Ocak-Haziran ayları arasındaki veriler yer almaktadır.
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016b.

ANTALYA'NIN TÜRKİYE TURİZMİNDEKİ YERİ
2015 yılında 36 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan Türkiye açısından turizm
sektörü oldukça önemli bir sektördür (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016b). Dünya
sıralamasına bakıldığında Türkiye, uluslararası düzeyde en fazla ziyaretçi alan 6., en fazla
turizm geliri elde eden 12. ülkedir (WTO, 2015b). Türkiye'nin yaz turizmi başkenti olarak
kabul edilen Antalya ise 2015 yılında kaydedilen 11 milyona yakın yabancı ziyaretçi sayısı
ile Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının %30'undan fazlasını ağırlamıştır
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016b). Antalya ili yaklaşık 470,000 yatak sayısı ile Türkiye'de
bulunan turizm belgeli yatak sayısının %40'ını, 898 belgeli tesis sayısı ile de Türkiye’de
bulunan toplam belgeli konaklama tesis sayısının %20’den fazlasını içinde
barındırmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014).
Turizmde yaşanan bu krizin en fazla etkilediği destinasyon olan Antalya, 2016 yılının ilk
beş ayında Rusya ve Almanya başta olmak üzere, İskandinavya, Hollanda ve İngiltere
pazarlarında önemli kayıplar yaşamıştır (Turizmguncel.com, 2016). 2016 yılının ilk altı
ayında Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı ortalama %48,54 oranında azalmış, en
yüksek düşüş ise Haziran ayında kaydedilmiştir. Tablo 3'te son üç yılın ilk altı ayında
Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayılarındaki değişim görülmektedir.
Tablo 3: Antalya'ya Gelen Yabancı Ziyaretçilerin Yıllara ve Aylara Göre Dağılımı

Aylar
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
6 Aylık Toplam

2014
101 003
140 365
304 595
769 274
1 468 790
1 730 668
4 514 695

Yıllar
2015
98 725
135 649
297 560
616 903
1 346 160
1 593 864
4 088 861

2016
76 940
90 526
241 421
371 921
621 870
701 580
2 104 258

% Değişim Oranı
2015/2014 2016/2015 2016/2014
-2,26
-22,07
-23,82
-3,36
-33,26
-35,51
-2,31
-18,87
-20,74
-19,81
-39,71
-51,65
-8,35
-53,8
-57,66
-7,9
-55,98
-59,46
-9,43
-48,54
-53,39

Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016c; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016b.

Turizm krizinden sadece toplam iş gücünün %8'ini oluşturan turizm çalışanları değil, aynı
zamanda müşterinin çok büyük bir kısmını yabancı ziyaretçiler oluşturan esnaf da önemli
ölçüde etkilenmiştir (Bbc.com, 2016). Başta Alanya ve Kemer olmak üzere Antalya'nın tüm
ilçelerinde ve beldelerinde turist sayısının geçen yıla göre çok düşük olması ve ciroların
yarıdan fazla azalması birçok tesisin hiç açılmamasına ve bölgede işsizliğin artmasına
neden olmuştur. Dolayısıyla yaşanan bu kriz başta konaklama işletmeleri olmak üzere,
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esnaf, sanayici ve bölge halkı açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir
(Turizmdebusabah.com, 2016).
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmada hâlihazırda yaşanan turizm krizinin Antalya ilinde bulunan turizm işletme
belgeli konaklama tesislerine olan etkileri ve krize yönelik alınan önlemlere ilişkin işletme
belgeli konaklama tesisi yöneticilerinin görüşlerinin yansıtılması amaçlanmıştır.
Rusya ile yaşanan diplomatik kriz ve son bir yılda yaşanan terör olayları sonucu 2016
yılında Türkiye turizminde yaşanan krizin konaklama işletmeleri üzerindeki etkileri
üzerine öncül çalışmalardan biri olması nedeniyle araştırmanın alan yazına önemli bir
katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmada, araştırmacıların Antalya'ya uzak olması ve dolayısıyla zaman ve maliyet
kısıtları nedeniyle görüşmeler yüz yüze değil telefon vasıtasıyla yapılmıştır. Krizin
etkisiyle bazı işletmelerin 2016 yılında hiç açılmamış olması nedeniyle bazı otellere hiç
ulaşılamamış, bazı otel yöneticileri ise müsait olmadıklarını belirterek görüşmeyi kabul
etmemişlerdir. Ayrıca bazı otel yöneticileri devlet tarafından alınan önlemlerle ilgili
sorulan sorulara yönelik açıkça görüş belirtmekte tereddüt etmişlerdir.
Araştırmanın Örneklemi
Bu araştırmanın örneklemini Antalya ilinde faaliyet gösteren Kültür ve Turizm
Bakanlığından belgeli 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde görev yapan yöneticiler
oluşturmaktadır. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan
konaklama istatistiklerine göre en fazla konaklama tesisini barındıran ilk üç ilçe Manavgat,
Alanya ve Kemer'dir (Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016b). Her üç ilçedeki 4
ve 5 yıldızlı otellerin sıralandığı listelerde yer alan ilk 20 otel içerisinde ulaşılabilen ve
görüşmeyi kabul eden otel yöneticileriyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4: Antalya'da Faaliyet Gösteren ve Görüşme Yapılan İşletme ve Kişilere Ait Demografik
Bilgiler
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Kişi
Görüşme
Yapılan Kişi

Pozisyon

Cinsiyet Yaş

Eğitim

İşletme
İşletmede Sektör
Çalıştığı Tecrübesi
İlçe
Yıldız
Süre (Yıl)
(Yıl)
15
20
Manavgat 5

Katılımcı 1

Rezervasyon Müdürü

Kadın

45

Ortaokul

Katılımcı 2

Ön Büro Müdürü

Kadın

36

Üniversite

12

15

Manavgat

5

Katılımcı 3

Otel Müdürü

Erkek

28

Üniversite

2

11

Manavgat

4

Katılımcı 4

Otel Müdürü

Erkek

35

Üniversite

3

9

Manavgat

4

Katılımcı 5

Satış Müdürü

Erkek

30

Üniversite

6

15

Kemer

5

Katılımcı 6

Satış P. Müdürü

Kadın

41

Üniversite

18

20

Manavgat

5

Katılımcı 7

Satış Müdürü

Kadın

37 Yüksek Lisans

4

10

Kemer

5

Katılımcı 8

Ön Büro Müdürü

Erkek

38

Üniversite

6

17

Kemer

4

Katılımcı 9

Otel Müdürü

Erkek

38

Lise

3

19

Kemer

4

Katılımcı 10

Ön Büro Müdürü

Erkek

36

Üniversite

3

18

Kemer

4

Katılımcı 11

Satış Müdürü

Kadın

35

Üniversite

12

16

Kemer

5

Katılımcı 12

Satış P. Müdürü

Erkek

31

Üniversite

2

17

Alanya

5

Katılımcı 13

Ön Büro Müdürü

Kadın

38

Lise

19

22

Manavgat

4

Katılımcı 14

Genel Müdür

Erkek

51

Üniversite

3

32

Alanya

4

Katılımcı 15

Ön Büro Müdürü

Kadın

33

Lise

9

15

Alanya

5

Katılımcı 16

Ön Büro Müdürü

Erkek

40

Üniversite

2

17

Alanya

4

Tablo 4'te görüldüğü gibi Manavgat'tan 6, Kemer'den 6 ve Alanya'dan 4 olmak üzere
toplam 16 otel yöneticisi ile görüşülmüştür. Görüşülen kişilerin büyük çoğunluğu
üniversite mezunu olup, turizm sektöründeki toplam iş tecrübeleri ortalama 17 yıldır.
Katılımcılar çalıştıkları 4 veya 5 yıldızlı otellerde rezervasyon müdürü, satış müdürü, ön
büro müdürü veya otel müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Görüşmeler, katılımcılardan
alınan cevaplar birbirini tekrarlamaya başladığında sonlandırılmıştır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada veriler araştırmacılar tarafından turizm krizleri ve kriz yönetimi ile ilgili
yazın taramasından sonra oluşturulan soruların yer aldığı yarı-yapılandırılmış görüşme
formu ile elde edilmiştir. Hazırlanan sorularla ilgili uzman görüşüne başvurularak bazı
sorular düzeltilmiş, bazı sorular ise çıkarılarak veri toplama aracı son haline getirilmiştir.
Veriler, 20.06.2016-30.06.2016 tarihleri arasında yapılan telefon görüşmeleri aracılığı ile
toplanmış, görüşmeler katılımcıların da onayı ile kayıt altına alınmıştır. Görüşülen
konaklama tesisi yöneticilerinin isimleri gizli tutularak, Katılımcı 1, Katılımcı 2, …
Katılımcı 16 şeklinde kodlanmıştır.
Telefon görüşmelerinden elde edilen ses kayıtları bilgisayar ortamına aktarılarak yazılı
hâle getirilmiştir. Yazılı hâle getirilen veriler öncelikle üç yazar tarafından ayrı ayrı
okunmuştur. Ardından üç yazarın bir araya gelmesiyle veriler beraberce değerlendirilmiş
ve betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Betimsel analizde elde edilen veriler daha
önceden belirlenen temalara göre özetlenip yorumlanır. Veriler temalara göre düzenlenip
sunulabileceği gibi görüşme sürecinde kullanılan soru içeriğine göre de sunulabilmektedir
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu analiz yönteminde verinin özgün formuna mümkün
olduğunca sadık kalınarak ve gerektiğinde araştırmaya katılanların söylediklerinden
doğrudan alıntılar yapılarak verileri okuyucuya sunmak esastır. Bu nedenle veriler ve
ulaşılan sonuçlar anlatım olarak birbirine çok yakındır (Wolcott, 1994).
Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ilgili altı adet sorunun dışındaki yedi adet soru
bulgular kısmında her biri bir başlığa denk gelecek şekilde düzenlenmiş ve veri analizleri
soru formuna göre yapılmıştır.
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BULGULAR
Bu çalışmada, son dönemlerde yaşanan terör olayları ve dış politikadaki bazı gelişmelerin
etkisiyle 2016 yılında Türkiye turizminde yaşanan krizin, Antalya ilinde bulunan Kültür
ve Turizm Bakanlığından belgeli 4 ve 5 yıldızlı konaklama tesislerine olan etkileri
saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca krize yönelik alınan önlemlere ilişkin tesis yöneticilerinin
görüşlerinin yansıtılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, görüşülen yöneticilerin verdikleri
cevaplar doğrultusunda çalışmanın bulguları aşağıdaki başlıklar altında derlenmiştir.
İşletmelerin Yaşanan Kriz Döneminde Uyguladıkları Politikalar
Araştırma kapsamında, konaklama tesisi yöneticilerine, yaşanan kriz döneminde
uyguladıkları politikaların neler olduğu sorulmuştur. Verilen cevaplarda öne çıkan
politikalar yeni pazar arayışı, fiyatlarda değişim, maliyetlerin azaltılması ve tesisin
kapasitesinin düşürülmesidir. Yöneticilerin ifadeleri Rusya'dan neredeyse hiç turist
gelmediği, Batı Avrupa'dan ise gelen turist sayısında ciddi bir düşüş olduğu yönündedir.
Buna alternatif olarak yeni pazar arayışında İran ve Ortadoğu ülkeleri, Ukrayna başta
olmak üzere çeşitli BDT ülkeleri ile beraber iç pazarın paylarının arttırılması politikalarının
izlendiği anlaşılmıştır. Bununla ilgili olarak Katılımcı 1: "Daha çok iç pazara yöneldik,
konserler düzenliyoruz, her Pazartesi ve Perşembe günleri konserlerimiz olacak. Bu şekilde krizi
atlatmaya çalışıyoruz", Katılımcı 4 ise "Alternatif pazarlara daha fazla ağırlık verildi. Ortadoğu,
İran gibi pazarlara eskiden de önem veriliyordu ancak bu yıl daha çok önem verildi." şeklinde görüş
bildirmişlerdir. Öte yandan yeni pazar arayışının arzulanan sonucu vermediği veya kısa
sürede etki gösteremeyeceği şeklinde farklı görüşler de ortaya konmuştur. Katılımcı 7,
"Yani farklı pazarlar zaten bir tek sezonda oluşabilecek bir şey değil. Eğer farklı bir pazara
girecekseniz iki üç sene onun çalışmasını yapmanız lazım, pazarlamasıydı vesaireydi." derken,
Katılımcı 6 ise "Ama o pazarlarda aynı şekilde biz ve tüm diğer oteller aynı pazarlara yüklenip çok
fazla indirim yaptıkları için ve oradaki gelecek olan kişi kapasitesi bir Rusya’nın beşte biri dahi
olmadığı için tabii ki bütün otelciler oradan aynı şekilde sonuç alamadı maalesef." şeklinde görüş
belirtmiştir.
16 yöneticiden 13'ü, fiyatlarda indirim yapılması, kampanyaların düzenlenmesi ve
maliyetlerin azaltılması yönünde uygulamalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu konuyla
ilgili Katılımcı 9: "Fiyatlarda inanılmaz bir düşüş oldu. %35-40'lara kadar varan bir indirim
gerçekleşti." demiştir. Üç yönetici ise fiyatlarda çok fazla bir değişiklik yapmadıklarını veya
buna gerek görmediklerini belirtmişlerdir. Bununla ilgili olarak Katılımcı 7, "Birçok tesis
‘fiyatları düşürelim dolulukları arttırmaya çalışalım’ veya ‘fiyatları düşürmeyelim ama belli bir az
doluluğa katlanarak hareket edelim’ kararını verdi. Biz ikincisini tercih ettik. Fiyatları çok
düşürmeden, doluluk hedeflerini revize etmeye çalıştık." şeklindeki sözleri ile izlenebilecek iki
farklı politikayı işaret etmiştir. Öte yandan Katılımcı 14 de "Tesisimiz erken rezervasyon
döneminin süresini uzattı, onun dışında fiyatlarımızda çok cüzi indirimler yaptı. Çünkü biz olayın
fiyatlardan ziyade, uluslararası bir algı, veya ne bileyim, politik sebeplere bağlıyoruz biraz daha."
şeklindeki sözleri ile fiyatlarda indirime gitmenin doğru bir uygulama olmadığının
üzerinde durmuştur.
Yöneticilerin görüşlerine göre kriz döneminde işletmelerin uyguladığı en temel
politikalardan bir tanesi de maliyetleri mümkün olduğunca azaltmaktır. En çok
vurgulanan maliyet ise personel giderleridir. Katılımcı 5'in bu konudaki ifadesi "Çünkü
turizmin içinde bulunduğu durumlardan dolayı istihdam edilen personel sayısı azaldı. Maliyetlerin
aşağıya çekilmesi ile ilgili çeşitli tasarruf tedbirleri oldu." şeklindedir.
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Kriz döneminde pek çok işletmenin faaliyete geçmediği bilgisi hem araştırmacılar
tarafından gözlemlenmiş hem de görüşülen yöneticiler tarafından teyit edilmiştir. Ayrıca
faaliyete geçen tesislerin bir kısmının da tam kapasite ile çalışmadığı sıkça vurgulanmıştır.
Katılımcı 12 bu konuyla ilgili "Maalesef bu yılki kötü gidişattan dolayı bünyemizde bulunan yedi
otelin hepsini açamadık. Şu anda dört tanesi ile devam ediyoruz bu yaz için, kalitemizden
vazgeçmeden." şeklinde görüş belirtmiştir.
Kriz Dönemlerinin Personel Yapısı ve Sayısına Etkisi
Görüşülen yöneticiler, krizin istihdam ve personelin kazancı üzerinde çok olumsuz etkileri
olduğunu vurgulamışlardır. İstihdam edilen personel sayısının gelen misafir sayısıyla
doğrudan ilişkili olduğu söylenmiştir. Bununla ilgili olarak Katılımcı 8 "Personel sayılarında
değişmeler oldu çünkü doluluk oranında değişim oldu." derken, Katılımcı 11 de "Zaten minimum
düzeyde müşteri olduğu için doluluğa paralel sayıda personelle çalıştık." diyerek bu görüşü
pekiştirmiştir.
İşletmelerin personelle ilgili politikası çoğunlukla sürekli çalışan personeli ile mümkün
olduğunca devam etmeye çalışmak olmakla beraber sadece yaz dönemi için alınan
sezonluk personelin ise çoğu yerde hiç istihdam edilemediği ortaya çıkmıştır. Katılımcı 12
bu durumu "Tabii ki çalışan sayımız düştü bu yıl, misafir sayımızdaki düşüşten dolayı. Genelde
siz de bilirsiniz sezonluk çalışanlar alınır, bu sene sezonluk çalışan alınmadı, ana kadro korundu
sadece." şeklinde ifade etmiştir. Sürekli çalışan personelin ise nadiren işten çıkarıldığı
belirtilmiştir. Ancak çalışanların zam alamadıkları veya prim ve benzeri ek gelirler
kazanamadıkları ifade edilmiştir. Ayrıca bazı işletmelerde personelin dönüşümlü olarak
ücretsiz izne çıkarıldığı anlaşılmıştır. Bununla beraber bu sezon hiç açılmayan veya
kapanan tesislerin sürekli personelinin de bu kriz döneminde istihdam edilmediği de
gözden kaçmamalıdır.
Kriz Dönemlerinin Turist Profili Üzerindeki Etkisi
2016 yılında krizin etkisi ile tesislerin turist profilinde iki tür değişiklik olduğu ifade
edilmiştir. Buna göre Avrupa pazarı ile çalışan işletmelerin bir kısmı pazarını
değiştirmeyip sadece milliyetler arasında pay değişimi ve gelen toplam misafir sayısında
düşüş yaşamışlardır. Öte yandan diğer işletmeler ise Avrupa pazarından kaybettiklerini iç
pazar ve Ortadoğu başta olmak üzere alternatif dış pazarlar ile telafi etmeye çalışmışlardır.
Konuyla ilgili bazı ifadeler şu şekildedir: "Almanya ve Orta Avrupa rezervasyon sayılarımızda
büyük bir düşüş gözlendi, özellikle Sultanahmet’teki olaydan sonra. Ama Ortadoğu pazarında bir
artış var. Bu da tamamen otellerin boş kalmasından dolayı fiyatların düşmesinden kaynaklandığını
sanıyoruz. Zaten Ortadoğulu misafirlerin Türkiye’ye bir meyli vardı, bu da güzel bir fırsat oldu
onlar için." (Katılımcı 12); "Yani iç pazara yönelmeden ziyade bizim zaten var olan sistemimiz
vardı, yurtiçindeki fiyatlarımızı yurtdışına eşitleyince, yurtiçinden daha fazla hareket var. Tabi bir
de tesisten memnuniyet oranının yüksek olması, geçmiş yıllarda pek yer ayrılamaması, şu anda öyle
bir sıkıntımız olmadığı için biraz daha fazla rezervasyon alıyoruz." (Katılımcı 14).
Batı Avrupa pazarını koruyan işletmelerin özellikle vurguladığı bir durum da daha önceki
yıllarda da gelen sürekli misafirlerinin gelmeye devam ettiği ve dolulukların böylece belli
bir seviyede tutulabildiğidir. Bu konuda Katılımcı 4'ün ifadesi şu şekildedir: "Biz 44-45
yıldır sektörde olan lokal bir otel zincir grubuyuz ve ‘repeat guest’lerimiz var, yani tekrar eden
müşterilerimiz. Onlar hâlihazırda bizimle olan çalışmalarının devam ettirdiler. O konuda bir kayıp
olmadı. ".
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Kriz Döneminde Devlet Tarafından Sağlanan Destekler
Görüşülen yöneticilerin tamamına yakını devlet tarafından sağlanan destekleri yeterli
görmediklerini belirtmiştir. Konuyla ilgili Katılımcı 5 "Olmamasından daha iyidir ama yeterli
değil tabii ki." derken Katılımcı 7 ise "Devlet desteği yeterli değil, çünkü zaten talep yok ve yapılan
uygulamalar bir talep oluşturmayacak. Krizi atlatmak anlamında tesislere daha çok personel
anlamında destek verilmesi daha çok yardımcı olurdu." şeklinde görüş belirtmiştir.
Yöneticiler verilen desteklerin yeterli olmamasının sebepleri arasında önlem almakta geç
kalınması, krizin politik sebeplerine yönelik çözüm üretilmemesi, desteklerin sadece
acentelere verilmesi ve tüketicinin (turistin) ödediği son fiyata yansımaması faktörlerini
sıralamışlardır. Bu konuda Katılımcı 8 "Destekler son tüketiciye yansımıyor. Fiyatlara
yansımadığı için çok da avantajlı olarak algılamıyorum ben."; Katılımcı 13 ise " Çok yeterli değil,
çok da faydalı değil. Yani destek olsa da olmasa da çok bir şeyi etkilemiyor. Sıkıntı destekle çözülecek
sıkıntılar değil, sıkıntı tamamen politik." şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Krizin Olumsuz Etkilerini Azaltmaya Yönelik Devlet Tarafından Yapılabilecekler
Devlet tarafından verilen destekleri yeterli bulmayan yöneticiler krizin olumsuz etkilerini
azaltmak için sağlanabilecek olası destekler ile ilgili çeşitli görüşler ortaya koymuşlardır.
Öncelikle yönetici görüşlerine göre kısa vadede krizin atlatılmasına veya etkisinin
azaltılmasına yönelik yapılabilecekler; krizin oluşmasına sebep olan faktörlerin
giderilmesi, maliyetlerin azaltılmasına yönelik devlet desteğinin verilmesi ile mevcut
pazarın ve pazar koşullarının korunmasına yönelik uygulamalar olmalıdır.
Krizi oluşturan faktörler arasında sayılan imaj ve güvenlik problemleri ile politik
sıkıntıların giderilmesine yönelik adımlar atılması gerektiği belirtilmiştir. Katılımcı 6'nın
bu konularla ilgili görüşü şu şekildedir: "Tabi bir de yurtdışı ile olan ilişkiler, imaj problemi
şimdiki olay. Terör, ülkede yaşanan terör sorunları, Suriye ile yaşanan problemler, bunlar genel
sorunlar, şu noktada yaşanan problemler özellikle Avrupalı misafirlerin gelmemek istemesindeki en
önemli sebep imaj problemi. O imajı düzeltmeye, değiştirmeye yönelik kampanyalar, çalışmalar
yapılabilir yurtdışında. Televizyon reklâmları yapılabilir yurtdışında.".
Kriz döneminde işletme maliyetlerinin azaltılması ile ilgili alınabilecek bazı önlemlerin
işletmelerin devamlılığı açısından oldukça kritik olduğu yöneticiler tarafından
vurgulanmıştır. Bu konuda özellikle öne çıkan öneriler arasında personel giderlerinin
kısmen de olsa sübvanse edilmesi, sigorta primlerinin geçici bir süre alınmaması veya
devlet tarafından karşılanması, işletmelerin kredi borçlarının yapılandırılarak ötelenmesi
ile özellikle içkilerde KDV oranlarının düşürülmesi sayılabilir. Katılımcı 2 bu konuda
"Fiyatlar aşırı yüksek, en azından otellere bu konuda bir KDV indirimi yapılabilirdi. Çünkü
otellerin en büyük giderleri içki ve yiyecek giderleri. İşte fiyatların bu kadar KDV’sinin yüksek
olması otellerin belini büküyor bence. Yani vergilerde bir azaltma olabilirdi." derken, Katılımcı 11
de "Personel için destek olunabilirdi, SGK primlerinde belli bir dönem indirime gidilebilirdi, çünkü
en büyük gider personel gideridir. Onlarda belli bir süre ötelenme yapılabilirdi. Bazı yiyecek içecek
vergilerinde belli bir ötelenme yapılabilirdi, indirime gidilebilirdi." şeklinde görüş belirtmiştir.
Yöneticilerin turizmde mevcut pazarın ve pazar koşullarının korunmasının önemine
yönelik vurguları olmuştur. Buna göre yöneticiler yabancı bir pazarı kaybetmenin kolay,
kazanmanın ise çok zor olduğunu vurgulamışlardır. Ayrıca düşen fiyatları yeniden
yükseltmenin zorluğuna da değinmişlerdir. Bu konuda bazı yöneticiler şu şekilde görüş
belirtmişlerdir: "Yeni pazar bulmak çok zor, giderek olgunlaşan bir pazarı, Alman pazarını bile
aşan bir pazarı maalesef kaybediyoruz. Hatta 'kaybediyoruz'u boş verin, kaybettik! Hani biz şimdi
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2017’ye olumsuz bakıyoruz, 2018’e de ne olacak gözüyle bakıyoruz. Acenteci arkadaşlarla
konuşuyoruz, uçak iptalleri var. Bir uçak iptal olunca o destinasyonu tekrar kazanmamız üç yıla
mal olacak. O üç yıl içinde hangi otel ayakta kalacak." (Katılımcı 16); "Bana kalırsa haksız rekabet
oluşturup diğer oteller fiyatları çok çok aşağı çekmemeliydi. Bizler değil ama diğer oteller fiyatları
aşağıya çekince biraz da piyasa fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Yani yatırımcı ne olursa olsun
sineye çekip fiyatları aşağıya çekmemeliydi. Fiyatını indirmek istemeyen tesisler diğerlerinin
fiyatlarını indirmesi yüzünden daha büyük yara alıyor." (Katılımcı 8).
Yöneticiler, turizmde mevcut pazar koşullarının arz kısmında yer alan istihdamın
azalmasının ve sektördeki işsizliğin artmasının yetişmiş, kalifiye personelin
kaybedilmesine yol açacağını ve gelecekte bunun daha da büyük bir sorun teşkil edeceğini
vurgulamışlardır. Katılımcı 6 bu konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde belirtmiştir: "Zaten
personel maaşlardan ve sezonluk çalışmasından dolayı şikâyetçiydi, maaşların daha da azaltılması
hâlihazırda bulunan kalifiye personeli bir şekilde turizmden, bu bölgeden uzaklaştırıyor. Dolayısıyla
gelecek birkaç sene sonra turizmde yeniden belli bir noktaya geldiğimizde kalifiye personel sıkıntısı
yaşayacağız.".
Yöneticilerin krizin olumsuz etkilerini azaltmak için devletin yapması gerekenler ile ilgili
görüşleri arasında bazı uzun vadeli çözüm önerileri de olmuştur. Buna göre, turizm
bakanlığının turizm alanında yeterli bilgi ve tecrübesi olan kişiler tarafından yürütülmesi
gerekliliğine ve yönetimde istikrarın önemine vurgu yapılmıştır. Katılımcı 10 "Mısır’ın
turizm bakanı turizmci bir bakan. Bizimki eğitim bakanı. Üç ay diğeri geldi. Sürekliliği olması
lazım, yönetici tayfalarının mesleğin içinden gelmesi lazım, liyakat olması lazım." şeklindeki
sözleri ile bu konudaki görüşünü aktarmıştır. Bir diğer uzun vadeli çözüm önerisi ise
turizm arzının kontrol altında tutulmasının önemi üzerinedir. Bu konuda Katılımcı 7
"Zaten en büyük problem Antalya’da çok fazla tesis olması. Arz fazlası. Bu arz fazlası böyle devam
ettiği sürece zaten en ufak bir olaydan tüm sektör etkilenecektir. Şu anda çok fazla sayıda tesis var
ve her geçen gün başkaları yapılmaya devam ediyor. En büyük sorun bu aslında." şeklinde görüş
belirtmiştir.
Devletin Kriz Dönemlerinde Uygulayabileceği B Planı
Görüşülen yöneticilerin büyük çoğunluğu devletin kriz döneminde uyguladığı ya da
uygulayabileceği bir B planı olmadığını düşünmektedir. Yöneticilerin bazılarının konuyla
ilgili ifadeleri şu şekildedir: "Düşünmüyorum maalesef. Keşke olsaydı." (Katılımcı 6); "Olsa çok
çok iyi olur, ama olsaydı şu ana kadar çoktan ortaya çıkardı diye düşünüyorum." (Katılımcı 16).
Bazı yöneticiler bundan sonrası için bu konuda yine de iyimser görünmektedirler.
Katılımcı 9'un "Şimdiye kadar mevcut değildi, şu anda yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden biz de
umutluyuz." şeklindeki ifadesi buna örnek olarak gösterilebilir.
Çok az sayıda yönetici devletin kendi üzerine düşeni yaptığını, bununla beraber ülkenin
turizme kıyasla daha öncelikli sorunları olduğu için onlara daha fazla eğildiğini
savunmaktadır. Bu konuda Katılımcı 5'in görüşleri şu şekildedir: "Devletin B planının
mutlaka var olduğuna inanıyorum, bunların da yeterli olduğuna inanıyorum. Ama bu sadece
devletle olacak bir iş değil. Devlet hiçbir işletmenin zararını tolere edebilecek kadar teşvik sunması
zaten mümkün değil.".
SONUÇ VE ÖNERİLER
Rusya ile yaşanan diplomatik kriz ve son bir yılda düzenlenen terör saldırıları sonucu 2016
yılında Türkiye turizminde yaşanan kriz, Antalya ilinde bulunan konaklama tesislerini
oldukça derinden etkilemiştir. Konaklama tesisi yöneticileri ile yapılan görüşmelerden
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elde edilen bulgular, özellikle Rusya pazarıyla çalışan işletmelerinin önemli bir kısmının
kapandığını, bazı konaklama tesislerinin ise tam kapasite çalışmadıklarını açıkça ortaya
koymaktadır.
Konaklama tesislerinin kriz döneminde ayakta kalabilmek için aldıkları tedbirler arasında,
yeni pazar arayışı, fiyatlarda indirime gidilmesi, erken rezervasyon kampanyalarının
uzatılması ve tesislerin küçülme yoluna gitmeleri bulunmaktadır. Krizin olumsuz
etkilerini azaltmaya yönelik işletmelerin uyguladığı en temel politikalardan biri başta
personel giderleri olmak üzere maliyetleri azaltmaktır. Bununla paralel olarak kriz
döneminde yaz dönemi için alınan sezonluk personelin istihdam edilemediği, yaz-kış
çalışan sürekli personelin ise zam, prim ve benzeri ek gelirleri alamadıkları veya
dönüşümlü olarak ücretsiz izne çıkarıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Personel açısından
yaşanan bu sıkıntıların ve sektördeki işsizliğin artmasının kalifiye personelin diğer
sektörlere yönelmesine neden olacağı ve zaten sektörde yaşanan eğitimli ve yetişmiş
personel bulma güçlüğü sorununun gelecekte de artarak devam edeceği tehlikesi de
aşikârdır.
Krizi atlatmaya yönelik devletin sağladığı desteklerin yeterli olmadığı vurgulanmıştır.
Yöneticilerin
beklentileri
arasında
konaklama
işletmelerinin
devamlılığının
sürdürülebilmesi için personel sigorta primlerinin geçici bir süre alınmaması veya devlet
tarafından karşılanması, işletmelerin kredi borçlarının yapılandırılarak ötelenmesi ve KDV
oranlarının düşürülmesi gibi uygulamalar bulunmaktadır. Bununla beraber krizin asıl
nedeni olan imaj ve güvenlik problemleri ile politik sıkıntıların giderilmesine yönelik
adımların atılması ve olumsuz uluslararası algının düzeltilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Bu araştırma sadece Antalya ilindeki üç ilçede yer alan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri
üzerine yapılmıştır. Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda turizm krizinin diğer bölgeler
veya seyahat acenteleri, ulaştırma işletmeleri, yerel halk gibi sektörde yer alan diğer
paydaşlar üzerindeki etkileri araştırılabilir. Bu çalışma görece krizin başlangıç aşamasında
yapıldığından, devamı niteliğinde yapılabilecek araştırmalar ile gelecekte gerçekleşecek
gelişmeler ve sonuçlar doğrultusunda krizin etkileri yeniden ve karşılaştırmalı olarak
değerlendirilebilir.
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ÖZET
İlk olarak insanların yeme-içme ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan restoranlar, bu
restoranların sunduğu yemekler, konseptleri ve takip ettikleri akımlar günümüzde ülkeler
açısından rekabet unsuru haline gelmiştir. Bu gün dünyanın önde gelen restoranları ve bu
restoranların sundukları yemekler ve hizmetler her yıl yüz binlerce müşteriye ev sahibi
yapmasına rağmen dünyanın en özgün ve çeşitli birkaç mutfağı arasında gösterilen Türk
mutfağı ve Türk restoranlarının bu işletmeler arasında yer almadığı görülmektedir.
Dolayısıyla bu çalışma Türk mutfağını diğer mutfaklardan ayıran özellikleri ortaya
koymak ve dünyanın en iyi on restoranın özellikleriyle Türk restoranlarının özelliklerini
kıyaslayarak Türk restoranlarının küreselleşememe sebeplerini saptamak amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada öncelikle restoran işletmeciliğinin Dünya’daki gelişimine ve Türk
mutfağının özelliklerine yer verilmiş daha sonra Dünya’nın en iyi on restoranının
özellikleri ve nitelikleriyle Türk restoranları ve yemekleri kıyaslanarak Türk mutfağının
küreselleşememe nedenleri ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Restoran işletmeciliği, Türk mutfağı, Dünyanın en iyi restoranları
GİRİŞ
İlk olarak hasta ya da bitkin insanların güçlerini yeniden kazandırma özelliğine sahip
yemekler ve ilaçlar sunan yerler olarak 1700’lü yıllarda faaliyet göstermeye başlayan
restoranlar daha sonraları seyahat edenlerin yolculukları esnasında beslenme ihtiyaçlarını
giderme amacıyla hizmet vermeye başlamıştır. Aradan geçen iki yüzyılda ise değişen
müşteri beklenti ve istekleriyle ve zamanın gereklerine uygun olarak restoran işletmeciliği
değişim göstermiştir.
Özellikle 1900’lü yıllardan bu yana da Dünya’da restoran endüstrisinin önemli gelişme
kaydettiği görülmektedir. Tüm dünyada ve Türkiye’de restoranlar sadece yemek yenen
mekânlar değil farklı müşteri gruplarına hitap eden, farklı özelliklere sahip, hem kendi
ülkelerinin hem de başka kültürlerin yemeklerini menüsüne alan ve önemli şeflerle birlikte
çalışan restoranlar açılmaya başlamış ve bu restoranların sayısı her geçen gün artmıştır. Bu
gün gelinen noktada ise restoranlar ve bu restoranlarda sunulan yemekler yeme-içme
ihtiyacını karşılamanın çok daha ötesine geçerek insanları seyahate yönelten bir çekicilik
unsuru haline gelmiştir. Nitekim İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkeler düzenledikleri yemek
turları ve ilgi çeken restoranlarıyla hem mutfak kültürlerini tanıtmakta hem de
restoranlarına farklı ve yenilikçi özellikler kazandırarak sadece doğası, tarihi ve kültürel
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özellikleriyle değil restoranları ve burada sundukları yemekleriyle de turizm potansiyelini
arttırmaktadırlar.
Araştırmacılar tarafından dünyanın en önemli ve zengin mutfakları arasında sayılan Türk
mutfağı ve 1600’lü yıllarda –ki bu tarih yaklaşık olarak dünyanın en önemli restoranları
olarak kabul edilen restoranların açılmasından yaklaşık 100 yıl öncedir- faaliyet
göstermeye başlayan Türk restoranları kendine has özgün yapısı ve çeşitliliğe sahip
olmasına rağmen dünyada dikkat çeken restoranlar arasında yer alamamaktadır. Dünya
mutfaklarıyla kıyaslandığında çeşitlilik ve özgünlük açısından dünyanın en önemli
mutfakları arasında sayılmasına rağmen Türk mutfağının ve restoranlarının uluslararası
anlamda fark yaratamadığı, dünyanın en iyi restoranları arasında yer alamadığı
görülmektedir.
Dünyanın en zengin ve özgün mutfaklarından biri olarak gösterilmesine rağmen Türk
mutfağının ve Türk restoranlarının yeterli talep görmemesi, pek çok ülkede olduğu gibi
turistik bir çekicilik haline gelmemiş olması önemli bir sorundur. Türk mutfağının ve
restoranlarının uluslararası restoranlar içerisinde yer almamasının sebeplerinin
araştırılması, Türk mutfağının yeterince ve gerektiği şekilde tanınmamasının,
küreselleşme sürecinde geri planda kalmasının sebeplerinin araştırılması Türk mutfak
kültürünün tanınması ve Türk restoranlarının uluslararalılaşması açısından önem
taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışma kapsamında küreselleşen restoran endüstrisinde
Türk restoranlarının ve yemeklerinin yer almama sebeplerinin ortaya konması açısından
önemlidir.
Bu çalışma Türk mutfağını diğer mutfaklardan ayıran özellikleri ortaya koymak,
Dünyanın en iyi on restoranın özellikleriyle Türk restoranlarının özelliklerini kıyaslayarak
Türk restoranlarının küreselleşememe sebeplerini saptamak amacıyla yapılmıştır.
Restoranların İşletmeciliğinin Gelişimi
Genel olarak kendine özgü masa düzeni ve menüsü bulunan işletmelerde bir menü
aracılığıyla, insanların rahat bir atmosferde yemek-içme ihtiyacını sağlayan (Szende, vd.,
2013: 115; Yıldız, 2010: 20; Ali ve Nath, 2013: 198) işletmeler olarak tanımlanan restoranların
geçmişi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bugünkü anlamda bilinen ilk restoranın11.
yüzyılda Çin’de açıldığı belirtilmektedir (Kılınç ve Çavuş, 2010: 3). 18. yüzyıla gelinceye
kadar geçen süre içerisinde ise genellikle yolculuk yapanlar için kurulan ve yiyecek-içecek
servisi de yapan han ve tavernalara rastlanmaktadır.
18. yüzyılda Fransız İhtilalini takip eden dönemde Fransa’da bugünkü anlamda bilinen
restoranların açılmaya başlandığı görülmektedir. 1760’lı yıllarda Fransa’da ilk kez şifahane
özelliği taşıyan bir restoran açılmıştır(Denizer, 2005:5; Morgan, 2006: 8). Fransa’da ilk
restoranın açılmasının ardından şifahane özelliği taşıyan restoranlar kısa zaman içerisinde
şekil değiştirmeye ve talebin beklentilerine uygun olarak daha çeşitli yemeklerin yer aldığı,
insanların yemek yeme ihtiyacını gidermeye yönelik işletmeler haline gelmiştir.
19. yüzyıl ise restorancılığın önemli gelişim göstermeye başladığı dönem olarak kabul
edilebilir. Bu dönemde restoran sayıları Fransa başta olmak üzere tüm dünyada artmıştır.
Özellikle Fransız ihtilalinin ardından Fransa’da işsiz kalan aşçılarınbaşka ülkelerde kendi
restoranlarını açmaya başlamaları restoranların gelişmesine neden olmuştur. (Spang, 2007;
Walker ve Lundberg 2001).O yıllarda aşçılar yalnızca işsiz kaldıkları için başka ülkelerde
mesleklerini icra etmemişler, Escoffier gibi büyük aşçılar başka ülkelerdeki işletmelere
transfer olarak oradaki mutfak örgütlenmeleri ve restoran işletmeciliğine katkıda
bulunmuşlardır.

604

20. yüzyılda yaşanan İkinci Dünya Savaşının sona ermesinin ardından hem yiyecek
endüstrisi hızla gelişmeye başlamış (Maviş, 2003) hem de bu dönemden sonra dışarıda
yemek yeme davranışının geliştiği görülmektedir. 1960 ve 1970’lerde nispeten durağan bir
seyir izleyen sektörde, 1980’li yıllardan sonra restoran sayısında büyük artışlar yaşanmış,
rekabet ortamı gelişmiş ve restoranlar müşterilerine kaliteli hizmet sunan küçük haline
gelmiştir (Ashley, vd., 2004: 74).
Türkler ise, çok eski zamanlardan beri insanlar ticaret ve din başta olmak üzere çeşitli
sebeplerle seyahat etmiş ve bu seyahatlerinde konaklama ve yeme-içme amacıyla
kervansarayları kullanmıştır. Zaman içerisinde seyahat edenlerin yeme-içme ihtiyacını
karşılayan çeşitli işletmelerin kurulduğu görülmekle birlikte bu gün bilinen anlamdaki
ticari yiyecek içecek işletmesinin 1550’lerde açılan bir kahvehane olduğu bilinmektedir
(Bingöl, 2007: 48). Bu kahvehaneler zaman içinde kıraathanelere, gazinolara, lokantalara
ve son olarak da bugünkü anlamda bildiğimiz lokantalara dönmüştür.
Türklerde para almaksızın Anadolu Selçuklu döneminde yemek servisi yapılmış, 1600’lü
yıllarda yiyecek ve içecek satan (kebapçı, köfteci v.b.) esnaftan bahsedilmektedir. Birçok
ürünün bir arada satıldığı ilk restoran ise resmi kayıtlara göre 1879’da Konya’da açılmıştır.
Anadolu topraklarında açılan ilk restoran 1888’de İstanbul’da Galata’da hizmete başlayan
ve bu gün hala Hacı Abdullah adıyla faaliyet göstermektedir (www.haciabdullah.com.tr).
I. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle azınlıkların ve yabancıların girişimleriyle
Cumhuriyet Dönemi’nde ise özellikle modernleşme çabalarının etkisiyle ülkemizdeki
restoranların sayısı ve çeşitliliği hızla artmıştır. 1980’lerde turizm hareketlerinin
yoğunlaşmaya başlamasının etkileri, restoranlara da sıçramış ve sadece yerli halka değil
yabancılara da hizmet vermeyi amaçlayan uluslararası disipline sahip restoranların sayısı
armaya başlamıştır (Kılınç, 2010; Kılınç ve Çavuş, 2010). Kültür ve Turizm Bakanlığı
verilerine göre bugün Türkiye’de 962 Turizm Yatırım ve İşletme Belgeli Restoran
bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014).
Küreselleşme Sürecinde Türk Mutfağı
Türk Mutfağının pek çok araştırmacı tarafından (Arlı,1982:19; Bulduk, 1993:22; Sürücüoğlu
ve Akman, 1998:42; Sürücüoğlu ve Özçelik, 2005: 10; Durlu-Özkaya, 2009: 253) dünyanın
en önemli mutfaklarından biri olduğu ifade edilmektedir. Bazı araştırmacılar ise (Belge,
2001) dünyanın en zengin ilk üç mutfağı arasında Türk Mutfağının da yer aldığını ve söz
konusu sıralamanın Osmanlı, Çin ve Fransız Mutfağı olduğunu belirtmektedir. Türk
mutfağının bu kadar zengin bir mutfak olarak ortaya çıkmasının altında bu mutfağın
tarihsel gelişim süreci, bulunduğu coğrafya dolayısıyla yetişen ürünler, farklı pişirme ve
saklama yöntemleri yatmaktadır.Bunlara ek olarak bir mutfak kültürünün gelişmesinde, o
ülkedeki siyasal erk tarafından himaye edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Gerek
Fransız, gerek Çin gerekse Türk Sarayının mutfak ürünleri ve çalışanları üzerindeki
koruyucu ve destekleyici politikası, bu mutfak kültürlerinin diğerleri arasından
sıyrılmasına ve görece tanınır olmalarına neden olmuştur. İmparatorlukların büyük olması
tabii ki mutfak kültürünün de geniş coğrafyalara erişmesi anlamında tek belirleyici
değildir. Bu konuda verilebilecek en önemli örnek İngiltere sarayı-İngiliz mutfağı
arasındaki ilintidir. Büyük bir imparatorluk olmasına rağmen mutfak ürünleri ve kültürü
çağdaşlarına göre daha sönüktür. İtalyan mutfağında ise bunun tam tersi bir gelişim
gözlenmiştir. Merkezi bir İtalyan Sarayı olmamasına rağmen prenslikler ve soylu aileler
tarafından korunan kültür, dünya restoranlarında ağırlığını hala hissettirmektedir.
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Türk mutfağının tarihsel gelişimi incelendiğinde Orta Asya, Selçuklular ve Osmanlı
İmparatorluğu dönemi olmak üzere üç dönemin önemli etkileri olduğu görülmektedir
(Aktaş ve Özdemir, 2007).Anadolu’ya göçmeden önce yerleşik bir hayat yaşamayan
Türklerin zengin bir mutfak kültürü oluşturmaları mümkün olmamış (Yaman,1989:467)
dolayısıyla daha çok hayvansal ürünler tüketmişlerdir. Yerleşik hayata geçen Türkler
zaman içerisinde özellikle tahıl ürünleri yetiştirmeye başlayan Türklerde hamur işi
yiyecekler de oldukça yaygınlaşmış, kısıtlı olan sebzeleri haşlayarak tüketmişlerdir. (Aktaş
ve Özdemir,2007; Gürsoy, 1995).
Osmanlı döneminde İmparatorluğun gelişimine paralel olarak Türk mutfağı da önemli bir
gelişme göstermiştir (Ciğerim, 2001). Osmanlılarda özellikle 15. Yüzyılın ikinci yarısında
hüküm sürdüğü dönem olan Fatih Sultan Mehmet zamanında yemek kültürünün geliştiği
görülmektedir. Bu dönemde unun ve koyun etinin sıklıkla kullanıldığı; deniz ürünlerinin
ve kahvenin de yine bu dönemde Türk kültüründe yaygınlaştığı bilinmektedir (Ünver,
1952: 23). Bununla birlikte yine bu dönemde saray mutfağı dışında yöresel mutfağı da
görmek mümkündür. Yöresel Türk mutfağı, yörenin gelenek, görenek ve alışkanlıklarını,
ekonomik olanaklarını, kendine özgü yemek hazırlama biçimlerini kapsamaktadır.
Türk Mutfağını tekil olarak ele aldığımızda bu anlam karışıklığının olduğu görülmektedir.
Türk Mutfağı, bugünkü Anadolu’da yaşamış eski toplulukların ve Sümer, Mısır, Antik
Yunan gibi komşu uygarlıkların etkileriyle oluşan geniş bir mutfak kültürüne sahiptir
(Gürsoy, 2004). Bu özellikleri dikkate alındığında Türk Mutfağının kendiliğinden bir
“füzyon” olduğunu söyleyebilir. Dahası, Türk Mutfağı, zengin yöresel mutfaklarla birlikte
merkezi imparatorluk mutfağını da içine alır ki Türk Mutfağını kendine özgü yapan (Sui
Generis) da budur. Hatta yöresel mutfaklardan öte çok sayıda “ulusal mutfağı” da
barındırır (Belge, 2001). Bütün bunların eklenmesi ve katkısıyla, Türk mutfağı ürünleri
çoğu zaman uluslararası olmaktan ziyade evrensel özellikler taşımaktadır.
Türk mutfağını diğer mutfaklardan ayıran önemli özelliklerden biri de kullanılan farklı
pişirme ve saklama yöntemleridir. Örneğin etlerin kebap ya da yahni olarak pişirilmesi,
sebzelerin soğan, domates ve salça ile kavrularak pişirilmesi, yemeklerde garnitür
kullanılmaması, bazı yemeklere meyve kurularının eklenmesi gibi usuller dünyada başka
mutfaklarda bulunmamaktadır.
Görüldüğü üzere Türk mutfağının oluşumunda Türklerin tarihi geçmişi, bulunduğu
coğrafya ve diğer medeniyetlerin önemli rolü bulunmaktadır ve bu unsurlar sayesinde
Türk mutfağı kendine özgü bir yapı ve çeşitliliğe ulaşmıştır.
Dünyada tanınan mutfakların kendilerine has özellikleri incelendiğinde üç temel
kavramın önemli olduğu görülmektedir. Bunlar; yemek yeme ve sunma usullerinin diğer
kültürlerce biliniyor ve uygulanıyor olması yani ‘Tanınmışlık’, yemekleri üretim ve servis
etme usullerinin tamamen söz konusu mutfağa ait olması yani ‘Özgünlük’ ve mutfak
kapsamında üretilen yemeklerin fazlalığı yani ‘Çeşitlilik’tir (Aktaş ve Özdemir, 2007). Türk
mutfağı belirtilen bu hususlar açısından incelendiğinde her ne kadar fazla çeşit ve başka
uluslarda olmayan yemek türlerine sahip olsa da tanınmışlık konusunda yetersiz kaldığı
görünmektedir. Ayrıca Türk Yemeği olarak kabul ettiğimiz birçok mutfak ürünün,
dünyanın farklı ülkelerindeki restoranlarda Arap, Lübnan, Tunus, Yunan yemekleri
etiketiyle sunuluyor olması da tanınmışlık özelliğine sekte vurmaktadır.
Gerek bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde gerekse gelişim süreci göz
önünde bulundurulduğunda çeşit ve özgünlük bakımından Türk mutfağı dünyanın en
önemli mutfaklarından biri olmasına rağmen birkaç çeşit dışında Türk yemeklerinin
bilinmediği; dünyanın önde gelen restoranlarında Türk yemeklerine yer verilmediği ve
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dünyanın sayılı restoranları arasında Türk restoranlarının olmadığı görülmektedir. Dünya
genelinde tanınan mutfaklarla kıyaslandığında bu durumun çeşitli nedenleri olduğu
görülmektedir.
Dünyanın En İyi Restoranları ve Türk Mutfağına İlişkin Bir Değerlendirme
Dünyanın en iyi restoranları dendiğinde seçim yapmak oldukça zordur. Böyle bir seçim
yapmak neden gereklidir sorusunu sormadan önce buna kim karar verecek sorusunu
sormak daha yerinde olabilir. Dünyanın en iyi restoranı, dünyaca bilenen ve kabullenilmiş
olan Restaurant Magazine, uzun yıllardır restoranları derecelendirme rehberi olarak
bilinen Michelin Rehberi ve Gault Millau tarafından yapılmaktadır (Özdoğan,
2014).Restoran İşletmeciliği alanında tartışmalara neden olsa da, bu sıralama dünya
genelinde kabul görmektedir.
Restaurant Magazine 2002 yılından beri dünyanın en iyi 50 restoranını seçmektedir. Bu
kurumun 837 üyeden oluşan akademik ekibi, restoran sahipleri, şefler, yiyecek
gazetecileri, gurmeler tarafından oluşmaktadır. Bu gruplar sırasıyla her yıl eniyi
olduklarını düşündükleri yedi restoranı belirlemektedirler. Ancak panelistler kendi
bölgelerinden en fazla 4 restoranı oylayabilmekte ve restoranın oylanmasının bir ön şartı
olarak o restoranda son 18 ayda yemek yemiş olmalıdır. Hakem pozisyonunda olan
panelistler kendi sahip oldukları veya çalıştıkları restoranlara oy verememekte ve aday
göstermede şef veya restoran sahibi değil, restoranın kendisi öne sürülmektedir.
Michelin Rehberi, her yıl Michelin denetçileri tarafından yapılan kontroller ve
değerlendirmelerle hazırlanmaktadır. Burada öncelikle keşif ve gözlem aşamasıyla işe
başlanmaktadır. Keşif ve gözlem aşaması oldukça uzun süren ve kapsamlı taramaların
yapıldığı aşamadır. Araştırma aşamasında yayınlar, bloglar, yiyecek ve içecek endüstrisine
ilişkin yayınlar derinlemesine incelenerek araştırma tamamlanmaktadır. Daha öncesinden
rehberin okuyucusu konumunda olan kişilerin yorumlarının değerlendirildiği okuyucu
görüşleri aşamasında müşteri olarak kabul edilen okuyucuların görüşlerine başvurulması,
rehberin hazırlanmasındaki en gerekli ve değerli görünen çalışmadır. Bu aşamadan sonra
denetçiler aday restoranlara giderek yeme deneyimi yaşarlar. Bu aşamada damak zevki,
porsiyon boyutu, restoranın ambiyansı gibi etmenler değerlendirmede öncelikli olarak
dikkate alınmaktadır. Sırasıyla yıldız değerlendirmesi, gizli çalışma prensiplerinin
uygulanması ve raporun yazılması aşamalarının tamamlanmasıyla seçim süreci son bulur.
GaultMillau da Michelin Rehberine benzer şekilde Fransa kökenli bir derecelendirme
kuruluşudur. 1965 yılından beri restoran değerlendirmeleri yapan bu kuruluş, 1 ila 20
arasında puanlar vererek aday restoranları sıralamaktadırlar. 10 puandan düşük olanlar
rehberde yer almamakla birlikte son yıllarda tam puan alan restoranların sayılarında artış
gözlenmektedir (Özdoğan, 2014).
Dünyanın En İyi Restoranı (Son 2 Yıl)
Restoranın Adı

Şehir

Ülke

2016

2015

OsteriaFrancescana

Modena

İtalya

1

2

El Celler de Can Roca

Girona

İspanya

2

1

Eleven Madison Park

New York

ABD

3

5

Central

Lima

Peru

4

4
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Noma

Kopenhag

Danimarka

5

3

Mirazur

Menton

Fransa

6

11

Mugaritz

San Sebastian

İspanya

7

6

Narisawa

Tokyo

Japonya

8

8

Steirerck

Viyana

Avusturya

9

15

AsadorEtxebarri

Bisquay

İspanya

10

13

Kaynak:www.theworlds50best.com

2016 yılı sıralamasında yer alan restoranların menüleri incelendiğinde ve internet sitesi,
sosyal medya hesapları, bloglar ve basılı neşriyat takip edildiğinde, kendilerini hangi
mutfağa ait hissettikleri ulaşılmaktadır. Buna göre, ilk sırada yer alan “Osteria
Francescana” tarzını “Çağdaş İtalyan” olarak tanımlamaktadır. İkinci sırada yer alan “El
Celler de Can Roca” yemeğe yaklaşımını “Modern Serbest Stil” olarak belirlemiştir.
Sırasıyla New York’taki “Eleven Madison Park” bakış açısını “Modern Avrupa tarzına
New York Yaklaşımı” olarak duyururken, “Central” etkilendiği akımın “Çağdaş Peru
Mutfağı” olduğunu öne sürmektedir. Yıllarca en iyi restoranlar sıralamasının en üstünde
yer alan, ancak son yıllarda yavaş yavaş düşüşe geçen “Noma” yemeklerini ve servis stilini
“Mevsimsel ve İskandinav Bölgesi Ağırlıklı” olarak lanse etmektedir. Bu bakış açısı
bugüne kadar restorancılık tarihinde çok sık görülen bir durum değildir. Özellikle son 5
yılda “Noma” mutfak kültürüne küresel bazda büyük yenilikler getirerek, hem mutfak
ürünleri hem de restoran işletmeciliği anlamında yeni bir sayfa açmıştır. Fransa’nın
Menton şehrinde bulunan “Mirazur” mutfağa bakış açısını Fransız Mutfağı temelli
görmekten ziyade “Akdeniz Mutfağı” öğeleriyle faaliyet göstermektedir. “Mirazur”un
yaklaşımı son zamanlarda mutfak ürünleri bağlamında eski popülaritesini yitirmekte olan
Fransız Mutfağının klasik anlayışını, Akdeniz kültürüne yönelterek tekrar tercih edilebilir
noktaya taşıma açısından önemlidir. Zira, dünyanın en büyük mutfak kültürü (!) olarak
kabul edilen Fransız Mutfağı, uzun yıllardır dünyanın en iyi restoranlar sıralamasında üst
sıralarda kendine yer bulamıyordu. İspanyol “Mugaritz” istikrarlı bir şekilde “teknoduygusal” mutfak akımını sürdürmektedirler. Bu akım, yiyeceklerde fiziksel ve kimyasal
değişimleri tabaklara yansıtan “moleküler” mutfak akımının bir parçasıdır. Japonya’dan
“Narisawa” ürünlerini ve sunduğu hizmeti, “Yenilikçi Satoyama Mutfağı” olarak
nitelemektedir. Satoyama kültürü, tamamen ekolojik ve organik olarak yetiştirilen tarım
ürünlerden faydalanılmasını esas alan bir kültürdür. Özellikle restoran işletmeciliğinde
yükselen bir trend olarak dikkat çeken bu akımda, birçok tarım ürünü karışık bir şekilde
ve birbirlerinden faydalanacak şekilde yetiştirilir. Bu şekilde kimyasal gübrelemeye gerek
kalmadan bitkiler birbirlerini destekler. Avusturya-Viyana’da faaliyet gösteren “Steirerck”
menüsünü “Modern Avusturya Mutfağı” olarak ifade etmektedir. Daha çok Klasik Orta
Avrupa Mutfağının yeniden yorumlanması olarak nitelendirilebilecek olan bu tarz,
giderek rağbet görmektedir. En iyi restoranlar listesinin onuncu sırasında yer alan “Asador
Etxebarri” “İspanyol Odun Ateşi Barbeküsü” menüsüyle hizmet sunmaktadır. Bu
yaklaşım yine son yıllarda uluslararası restoran menülerinde yer bulmaya başlayan
“rustik” ve “naturel” pişirmenin önemli bir örneğidir.
Bahsedilen kuruluşların en iyiler sıralamasında “Mikla” 2015 yılında 97. sırada yer
bulmuştur. 2016 yılı değerlendirmesinde ise büyük bir yükseliş göstererek 56. sıraya
çıkmıştır (www.miklarestaurant.com). 2002 yılında İngiltere kaynaklı bir derginin yaptığı
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sıralamaya göre en iyi ilk 50 restoran arasına girmeyi başaran “Changa” dan sonra Türk
orijinli en tanınmış restoran olmuştur. “Mikla” nın menüsüne bakıldığında, klasik
anlamda etnik bir “Türk Mutfağı” yerine birçok yakın ve etkileşim içinde olunan etnik ve
yöresel mutfakları da içine alan “Yeni” akımı görülmektedir. Buna göre, restoran menüsü
“Yeni Anadolu Mutfağı” başlığında "Bölge mutfağını taze bir bakış açısı ile ele alma vakti
geldiğinin düşüncesindeyim. Geçmişteki zengin mutfak kültürlerinin hem bugün hem de
gelecekte var olabilmeleri için yeni bir yaklaşım vazgeçilmez. Yeni Anadolu Mutfağı’nın
kalıpları yok; mutfağa bir yaklaşım, onu algılama ve ele alma biçimidir. Bu yaklaşım birçok
şekilde ve alanda yorumlanmalıdır" manifestosuyla faaliyet göstermektedir
(www.miklarestaurant.com)
Bunun yanı sıra Türkiye’de en çok tanınan restoranların genellikle “Klasik Türk Mutfağı”
örnekleri sunarak var oldukları ve Türkiye dışında açılan şubelerde de buna benzer
menülerin sunulduğu görülmektedir. Aslında uluslararası restoranların hizmet verdikleri
lokasyon, sundukları yemek ve hizmet, uyguladıkları konsept ve tarzlar
karşılaştırıldığında, pek çoğunda benzer yapıların olduğunu görülmektedir. Bu yapıdan
kastedilen bir mutfak kültürünün yeniden ele alınışı, modern bir üslupla yorumlanması,
yenilikçi ve deneyimsel reçetelerin oluşturulması veya tam tersine en eski ve değişimden
önceki uygulamalara dönülmesidir. Gerçekten de dünyadaki ilk on restoran işletmesinin
menülerine bakıldığında bunların ya modern-çağdaş-yenilikçi mutfak akımlarını
benimsedikleri (Osteria Francescana, El Celler de Can Roca, Eleven Madison Park, Central,
Mugaritz, Steirerck) ya da Klasik-rustik ve doğal konsepte dayandıkları (Mirazur,
Narisawa, Noma, Asador Etxebarri) görülmektedir. İşte burada Türk restoranlarının bu
anlamda en büyük eksikliği olan standart-klasik reçetelerin azlığı dikkat çekmektedir. Bu
durum özellikle Türk mutfağının temelini oluşturan Osmanlı döneminden bu yana
hazırlanan yemeklerin kayıt altına alınmamasından kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan
kayıt altına alınan reçetelerin önemli bir kısmında da standart bulunmamakta, her
yemeğin farklı tarif edildiği dikkat çekmektedir. Bu durum pek çok Türk yemeğinin aynı
isim ve aynı reçeteyle dünya mutfağına girmesini engellediği gibi kendine has yapısıyla
sunulmasını ya da dünyanın önde gelen mutfakları gibi yeniden modern üsluplarla
yorumlanmasını da engellemiştir. Dünyadaki müşteri talebinin farklı, modern ve yenilikçi
yaklaşımlara eğilim gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda az sayıdaki standartklasik reçetelerin kullanılması yoluyla hazırlanan yemeklerin dünya restoranlarında
sunulması ya da bu yemekleri sunan Türk restoranlarının dünya genelinde dikkat çekmesi,
iyi, farklı ve merak uyandıran restoranlar haline gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla
Türk restoranları değişen beklentilere ayak uydurup modernleşerek, yenilikçi yaklaşımları
kullanarak dikkat çeken ve tanınan restoranlar arasına girememiştir.
Türk mutfağının dünya genelinde tanıtımı ve Türk restoranlarının dünyada dikkat çeken
önemli restoranlar içerisine girmesi önünde yer alan engellerden bir diğeri de Türk
yemeklerinin kategorize edilememesidir. Dünyanın önde gelen restoranlarında servis
edilen yemekler ve dünyanın en iyi restoranları incelendiğinde bu yemeklerin önemli bir
bölümünün kategorize edilebildiği bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle bu restoranlarda
sunulan yemekler, sunulma şekilleri ile pişirme ve hazırlamada kullanılan yöntemler
müşteriler tarafından ilk kez tecrübe edilecek olsa da genel olarak yemeklerin bulunduğu
kategoriler müşteriler tarafından anlaşılabilmektedir. Türk mutfağına ait yemekler
incelendiğinde ise yemeklerin belirli kategoriler altına yerleştirilmesinin olanaksız olduğu
görülmektedir. Belirli standart kategoriler altına yerleştirilemeyen yemeklerin ya da bu
yemeklerin sunumunu yapan işletmelerin tanıtımını yapmak, uluslararası bazda dikkat
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çeken ve talep gören işletmeler haline getirmek oldukça güçtür. Bu noktada Türk
restoranlarının dünya genelinde talep gören restoranlar haline getirilebilmesi için
uluslararası anlamda müşteri taleplerini karşılayacak yaklaşımlarla senkronize edilmesi
gerekmektedir. Nitekim bugün dünyada en iyi restoran olarak seçilen restoranların ortak
özelliklerinden biri menülerinde yer alan ve aslında geleneksel olan yemeklerin yeni
buluşlarla, yorumlarla, beklenmedik kombinasyonlarla merak ve ilgi uyandıracak şekilde
sunulmasıdır. Bu restoranlara gitmek için aylar öncesinden rezervasyon yaptırılması
gerektiği göz önünde bulundurulduğunda farklı olana ilginin de oldukça yoğun olduğu
görülmektedir. Türk mutfak kültüründe ve Türk restoranlarında ise geçmişten bu güne
kadar genellikle ilgi yaratacak sunumlar yapılmadığı ve lezzetin ön planda tutulduğu
bilinmekle birlikte ilgi uyandıracak yenilikçi yaklaşımlara yer verilmediği ve bu durumun
da müşterilerin ilgisini çekmediği görülmektedir. Bu durumun en temel nedeninin Türk
mutfağını yeni uygulamalarla ve müşteri beklentileriyle buluşturacak düzeyde eğitim
almış uzmanların olmamasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de profesyonel anlamda
mutfak eğitimi son yıllarda ön plana çıkmış, 2000’li yıllara gelinceye kadar geçen sürede
az sayıda şef dışında mutfak eğitimi usta çırak ilişkisiyle sağlanmıştır. Dolayısıyla Türk
mutfağına ilişkin profesyonel eğitim alan ve Türk mutfağını yurt dışında temsil eden
şeflerin sayıca azlığı da Türk mutfağının tanınması ve Türk restoranlarının talep görmesi
önünde önemli engellerden birini oluşturmuştur.
Tüm bu unsurlarla birlikte Türk mutfağına ilişkin 19. yüzyıldan 21. yüzyıla gelindiğinde
Türk mutfağı ve Restoran işletmeciliğine ilişkin ulusal bazda önemli adımlar atılmasına
rağmen yetersiz tanıtım, pazarlama ve konumlama çalışmaları da Türk mutfağının
yeterince tanınmamasına ve dolayısıyla Türk restoranlarının da uluslararası restoranlar
haline gelememesine neden olmaktadır. Araştırmacılar tarafından dünyanın en zengin üç
mutfağından biri olarak ifade edilen Türk mutfağı çeşitliliğini yansıtamamakta ve sadece
kebap, döner, baklava gibi çok az sayıda klasik yemekle tanınmaktadır. Türk mutfağında
yer alan yemeklerin tanınması, benimsenmesi ve tercih edilen ürünler olabilmesi için
denenmesi gerekmektedir. Ancak dünyanın önde gelen restoranları içinde yer alabilmenin
yolu sadece lezzetli bir yemek hazırlamakla sınırlı değildir. Zira yemek sadece lezzete
dayalı bir deneyim değildir. Sunulan yemeğin lezzetinden hazırlama ve pişirme
tekniklerine, yemeğin sunulduğu ortama ve sunanlara kadar pek çok farklı bileşenin
günümüz müşterilerinin beklenti ve isteklerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünyadaki turizm hareketleri içinde son yıllarda artan oranda gelişme gösteren seyahat
motivasyonlarından birisi, gastronomi turizmi adıyla da bilinen, temel motivasyonu yemeiçme ve bağlantılı konular olan turizm türüdür. Küresel ölçekte bakıldığında ise bu turizm
türünün yaygınlaşması, dünya üzerindeki yeme içme hizmeti veren işletmelerin hem
sayıca artmasına hem de niteliksel gelişim göstermesine neden olmuştur. Bu bağlamda
değerlendirildiğinde, büyük mutfak kültürleri olarak kabul edilen akımların ürünlerinin
sunulduğu restoranların en çok tercih edilen restoranlar olmadıkları sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bunun yerine çağdaş, yenilikçi ve modern mutfak yorumlarıyla donatılmış
restoranlar veya tam anlamıyla ekolojik tarıma dayalı, rustik ve doğal pişirme
yöntemlerinin kullanıldığı işletmelerin popüler oldukları anlaşılmaktadır.
Türk Mutfağı da dünya mutfakları içinde çok özel bir konuma ve öneme sahiptir. Öyle ki,
hem tarihi, hem coğrafi hem de kültürel perspektife erişildiğinde, pek çok etnik ve yöresel
mutfağı da zaman zaman etkilemiş, etkilenmiş veya doğurmuştur. Türk yemeklerinin
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lezzeti, sunumu ve aroması da tüm tadanlar tarafından takdirle karşılanmaktadır. Ancak
konu, uluslararası anlamda hizmet veren restoranların içinde neden bu önemli mutfaktan
öğeler bulunmadığı veya Türk restoranlarının bunlar arasında neden yer almadığının
ortaya konması olarak karşımıza çıktığında birtakım açıklamaların yapılmasının
gerekliliği de bulunmaktadır.
Uluslararası ündeki restoranların konusu yalnızca en lezzeti yemekleri yapmak olarak
değerlendirilemez. Bunun yanında yemeğin hazırlanmasında kullanılan teknikler,
yöntemleri, malzemeler, araç-gereç ve taşıyıcıların da taşıdıkları nitelikler önem
kazanmaktadır. Bu nedenle, Türk mutfağında en önemli belirleyici olan lezzetin yanında
yeni akımlara ulaşabilecek teknik ve konseptlerin de restoranlarda yer almasının
gerekliliği tartışılmalıdır.
Bir diğer ayrıntı, yemek reçetelerinin, klasik anlamda, eksik kalması ve buna ilişkin olarak
gerçekleştirilecek yenilikçiliğin de sabit ayağının netleştirilememesidir. Burada
izlenmesinin önerileceği yöntem, standart reçeteler üzerinde yapılabilecek yenilikçi,
çağdaş ve modern yorumların daha gerçekçi sonuçlara ulaşabileceği düşüncesidir.
Uluslararası alanda hizmet veren ve dünyanın en iyileri arasında gösterilen hiçbir
restoranın isminde “restoran” tabiri geçmemektedir. Bunun nedeni o işletmelerin yeme
içme ürünleri sunmaları yanında, yeme içme faaliyetini bütünsel bir deneyim olarak ele
almalarıdır. Bütüncül restoran deneyimi yaklaşımına göre ise yemeğin tad, koku ve benzer
özellikleri, öğrenilen ve deneyimle geliştirilebilen unsurlar olarak ele alınmaktadır. Buna
katkı sağlayacak yerleşim, çalışan seçimi, taşıyıcıların belirlenmesi ve ortam ambiyansının
tasarımı bütün bu algıyı etkilemektedir. Sonuç olarak da tüketici, deneyimleme yoluyla
edindiği bilgiye dayalı olarak yemeği değerlendirmektedir. Bu nedenle, bu restoranları
tercih eden tüketiciler ne yiyeceğinden ziyade nasıl ve ne şekilde yiyeceğini merak
etmektedir. Menülerde yemek açıklamaları yerine çok kısa çağdaş isimlerin bulunması da
yemeği algı merkezi olmaktan çıkarmaktadır.
Küreselleşen restoran endüstrisinde Türk restoranlarının ve yemeklerinin yer almama
sebeplerinin ortaya konmayası amacıyla yapılan bu çalışmada Türk mutfağının ve Türk
restoranlarının sahip olduğu potansiyele rağmen bu potansiyelin yeterince
değerlendirilemediği sonucuna varılmıştır. Bu noktada konuya ilişkin çalışan
akademisyenlerin, restoran işletmecilerinin ve şeflerin değişen müşteri beklenti ve
isteklerini, sektördeki yenilik ve akımları takip etmeleri ve endüstrinin önde gelen
uluslararası firmalarıyla Benchmarking yaparak en iyi restoranların işletme ve yönetim
felsefelerini kendi işletmelerine uyarlamaları önerilmektedir.
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ÖZET
Ülkemizde turizmin gelişmeye başladığı ilk yıllardan itibaren kitle turizmini geliştirmeye
yönelik yatırımlar ve politikalar benimsenmiştir. 2015 yılında ülkemizi ziyaret eden 30
milyonu aşkın turistin yaklaşık 15 milyonu Antalya ve Muğla illerini tercih etmiştir.
Yıllardır sürekli artan bir baskıya maruz kalan sahil şeridinin yükünü hafifletecek
alternatif turizm çeşitlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışmada, alternatif
turizm çeşitleri yaratmada lavanta bahçelerinin sahip olduğu potansiyel, uygulanan
turizm faaliyetleri ve uygulanabilecek turizm faaliyetlerinin önerildiği bir kaynak taraması
yapılmıştır. Isparta İlinin Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Kuyucak Köyü’nde yapılan lavanta
üretimi son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmiş, buna yönelik olarak kırsal
turizm ve diğer alternatif turizm türlerine yönelik bir takım alt yapı çalışmaları
başlatılmıştır. Ayrıca köye yakın mesafelerde bulunan tarihi, kültürel ve doğal çekiciliklere
sahip destinasyonlar, turistlerin köyü ziyaret etmelerinde çekici bir etken olarak
görülmektedir. Benzer şekilde Fransa’nın Provence Bölgesi’nde de lavanta yetiştiriciliği
yapılmakta ve buna bağlı olarak alternatif turizm türlerinin geliştiği gözlemlenmektedir.
Köyün sahip olduğu turistik potansiyel, küresel bir örnek olan Provence Bölgesi ile
karşılaştırılmış ve öneriler ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Lavanta, Isparta, Provence
GİRİŞ
Gelir getirici bir sektör olarak turizm, dünyada sürekli gelişen bir trende sahiptir. 2015
yılında dünya çapında seyahat eden turist sayısı 1,2 milyar kişiye yaklaşmış, turizm
gelirleri ise 1,2 milyar doları aşmıştır. Dünya genelinde seyahat edenlerin %53’ü (632
milyon kişi) tatil, dinlenme ve iyi zaman geçirmek amacıyla turizm hareketine
katılmışlardır (Dünya Turizm Örgütü, 2016).
Dünyada turizm denildiğinde ilk akla gelen destinasyonlar deniz, kum ve güneş üçlüsüne
sahip yerlerdir. Ülkemizde de turizm benzer bir gelişme trendi gösterirken, 2015 yılı içinde
turizm gelirleri 31 milyar doların üzerinde gerçekleşmiş, ziyaretçi sayısı ise 30 milyon
kişiyi aşmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015). Türkiye turizminin kıyılarda
yoğunlaşmış bir kitle turizmi halinde olduğu görülmektedir. 2015 yılında Antalya’yı 12
milyona yakın kişi (Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016), Muğla’yı ise 3 milyonun
üzerinde kişi ziyaret etmiştir (Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016).
Kıyı şeridinde yoğunlaşan turizm faaliyetleri doğa, altyapı, üstyapı gibi insan yaşamıyla
ilgili alanlarda çok ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Bu noktada, tüm dünyada yönelim
olan alternatif turizm faaliyetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
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Fransa’nın Provence Bölgesinde XIX. Yüzyıldan itibaren yetiştirilmeye başlanmış olan
lavanta (Provence-Alpes-Côte d’Azur Turizm Bölge Komitesi, 2015:28), bugün bu bölgeyi,
etrafında yürüyüş, bisiklet, fotoğrafçılık, agroturizm vb. alternatif turizm çeşitlerinin
uygulandığı bir alan haline getirmiştir.
Isparta İlinin Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Kuyucak Köyü’nde 2236 dekar alana yayılmış
lavanta bahçeleri, Fransa’nın Provence Bölgesi’nde olduğu gibi alternatif turizm
faaliyetlerine taban oluşturmaktadır. Köyde halihazırda yürüyüş, bisiklet ve agro turizm
çeşitleri uygulanmaktadır (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).
Bu çalışmada, Kuyucak Köyü’nün sunduğu doğal kaynaklar, kültürel miras ve tarihi
potansiyeli; destekleyici turizm ürünleri, uygulanan turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ile
bir turizm destinasyonu haline getirilmesi amaçlanmaktadır.
ALTERNATİF TURİZM
Alternatif turizm kavramı kitle turizminden farklı bir ürün sunumunu ifade eder. Bu ürün
yavaş yavaş gelişen bir turizm hareketliliğini, optimum karlılığın göz önünde
bulundurulmasını, uzun vadeli programlarla turistik gelişmenin sağlanmasını, değişime
karşı direnci, çevre değerlerine saygıyı ve çevreyle bütünleşmeyi ifade etmektedir. Bu
temel hususlar etrafında, alternatif turizm kavramından anlaşılan yerine göre değişiklikler
göstermektedir. Bu kavram başlıca şu noktalara vurgu yapmaktadır (Altınay, 1996:60);

Yeniye, özele olan ilgiye bağlı araştırma isteği,

Küçük gruplarla, başka insanlarla bir arada olma, sosyal deneyim isteği,

Dağ yürüyüşlerinde, spor etkinliklerinde biyotik (çevredeki hayvanlarla, bitkilerle
ilgili) bir deneyim sağlama eğilimi,

Açık havada yaşama sevgisi.
Alternatif turizm; doğal kaynak stoklarını koruyarak kaliteli bir çevre oluşturmayı ve yöre
halkının turizm ile ilgili faaliyetlerini kontrol ederek bu yönde ekonomik fayda sağlamayı
amaçlamaktadır. Bu kavram özellikle 1990’lı yılların ortalarından itibaren kullanılmaya
başlanmıştır ve çekiciliğini yavaş yavaş kaybetmeye başlayan kitle turizmine karsı yeni
turizm modellerinin geliştirilmesi fikrini doğurmuştur (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008:8).
Ülkemiz turizm politikaları değerlendirildiğinde, alternatif turizm çeşitleri ilk defa 19851989 yıllarını kapsayan V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kendine yer bulmuştur. V. Beş
Yıllık Kalkınma Planı’nda, kitle turizminin geliştirilmesinin yanı sıra sosyal turizm, kış, av
ve su sporları, festival, sağlık ve gençlik turizminin de geliştirilmesi planlanmıştır (Demir,
Ş., 2014).
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi
2023’te, Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine Yönelik Stratejiler bölümünün “İç Turizm”
başlığı altında “Alternatif Turizm: İç turizm pazarında alternatif turizme dayalı ürünler
araştırılarak bölgesel ve yerel bazda kapasite arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacak ve
bu değerlerin tanıtım ve pazarlaması yapılacaktır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).”
ibaresine yer verilmiştir.
Ayrıca, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te Isparta İli ve çevresi Göller Bölgesi Eko-Turizm
Gelişim Bölgesi içinde yer almış olup, bölgede yoğun olarak bulunan göller etrafında doğa
turizmine yönelik alanların ve turizmi destekleyen trekking, kamping, yamaç paraşütü,
dağcılık, mağaracılık, avcılık, binicilik, bisiklet, sörf, fotosafari vb. faaliyetlerin
geliştirileceği belirtilmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE VERİ TOPLAMA
Bu araştırmanın amacı, lavanta bahçeleri etrafında bir alternatif turizm destinasyonu
olarak gelişen Fransa’nın Provence Bölgesi’nin, benzer bir doğal kaynağa sahip olan
Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Kuyucak Köyü ile karşılaştırılmasıdır. Köyün
içerisinde barındırdığı doğal kaynaklar, kültürel miras ve tarihi potansiyeli ile sunduğu
destekleyici turizm ürünleri ortaya konulmuş; etrafındaki diğer turistik destinasyonlar
hakkında bilgi verilmiştir.
Metod
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak kaynak taraması kullanılmıştır. Araştırma
konusu ile ilgili bilimsel yayınlar incelenmiş, internet sitelerinden güncel bilgiler alınarak
karşılaştırmalı bir çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır.
BULGULAR
Provence Bölgesi
Provence Bölgesi, Fransa’nın güneydoğusunda yer alır. Akdeniz’e kıyısı olan bölgenin
günümüzdeki idari yönetimi Provence-Alpes-Cote d’Azur yönetim merkezine karşılık
gelir ve Var, Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes ve Vaucluse
bölümlerini içinde barındırır. Bölgenin en büyük şehri Marsilya’dır (Wikipedia, 2016).
Provence’lı yazar Jean GIONO lavantayı “Lavanta Provence’ın ruhudur” diye
tanımlamaktadır. 19. yy itibariyle lavantanın başkenti unvanını alan bölgenin çoğu yerinde
lavanta halen yetiştirilmektedir (PACA, 2015).
Sahip olduğu coğrafi, doğal, kültürel ve tarihi değerler sayesinde Provence-Alpes-Cote
d’Azur Bölgesi önemli bir turizm destinasyonu haline gelmiştir. 2014 yılında bölge
genelinde 53.681.886 geceleme yapılmıştır (Eurostat, 2015A)
Ayrıca, 2013 yılı verilerine göre, Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşları için en popüler 10
destinasyondan biri Provence-Alpes-Cote d’Azur Bölgesi’dir (Eurostat, 2015B).
Provence Bölgesi Turistik Potansiyeli
Bölgede tarihi, turistik, doğal ve kültürel açıdan öne çıkan şehirler Marsilya, Aix-enProvence, Arles, Avignon, Saint-Tropez, Verdon; doğal değerler ise Luberon Bölgesel
Doğal Yaşam Parkı, Lavanta ve Lavanta Müzeleridir. (PACA, 2015). Bu değerler etrafında
gelişen alternatif turizm faaliyetleri yürüyüş, atlı yürüyüş, bisiklet, su sporları, tırmanma,
kanyon geçişi, golf, balıkçılık, foto safari olarak belirtilebilir. Lavanta odaklı fotoğraf
çekimleri bölge genelinde yapılırken; dağ, kanyon, akarsu ve göl gibi farklı coğrafi
oluşumları sınırları içinde barındıran Verdon şehrinde sayılan turizm faaliyetlerinin
tamamı yapılmaktadır. Lavanta bahçeleri etrafında bisiklet ve yürüyüş aktiviteleri yoğun
olarak yapılmaktadır. (Provenceweb, 2016).
Isparta
Akdeniz Bölgesi’nde Göller Yöresi olarak adlandırılan bölgede yer alan Isparta, sahip
olduğu coğrafi özellikler, uygun iklim yapısı, tarihi ve kültürel mirası ile alternatif turizm
türleri için önemli bir potansiyel barındırmaktadır.
Isparta şehri, il merkezindeki ve ilçelerindeki belediye ve bakanlık belgeli otellerde toplam
1622 oda ve 3449 yatak kapasitesine sahiptir. 2015 yılı içerisinde il genelinde 354.443
konaklama yapılmıştır. Yapılan konaklamalar il merkezi, Eğirdir ve Yalvaç ilçelerinde
yoğunlaşmaktadır (Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2016). Isparta ili geneli
alternatif turizm türleri açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Yüksek dağlara,
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yaylalara, kanyonlara ve göllere sahip Isparta’nın bozulmamış yapısı doğaseverler için
uygun alanlar sunmaktadır. Isparta’nın Aksu, Eğirdir, Sütçüler ve Yenişarbademli İlçeleri
merkezinde ve kırsalında yürüyüş, bisiklet, mağaracılık, foto safari, kaya tırmanışı, yayla
turizmi, yamaç paraşütü, yüzme, yelkenli (laser) tekne eko-turizm aktivitelerine yönelik
23 parkur belirlenmiştir (Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2015).
Kuyucak Köyü
Isparta’ya 47 kilometre uzaklıkta olan köyün nüfusu yaklaşık 250 kişidir. Tipik bir Orta
Anadolu Köyü özellikleri gösteren köyde geleneksel bina mimarisi kerpiç evlere
dayanmaktadır. Ancak modern binalara da rastlamak mümkündür (Keçiborlu
Kaymakamlığı, 2016). Kuyucak Köyü; Ankara, İstanbul, İzmir, Afyon, Eskişehir, Denizli
ve Antalya illerini birbirine bağlayan D-650 karayoluna 9 km uzaklıkta, Isparta Süleyman
Demirel Havalimanı’na 20 km, Denizli Çardak Havalimanı’na 83 km, Antalya
Havalimanı’na ise 170 km uzaklıktadır.
Köyün dikkat çekici özelliği ise lavanta yetiştiriciliğidir. 2015 yılında köyde, 2236 dekar
alanda 292 ton lavanta yetiştirilmiştir (Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
2016).
Köyde yaklaşık 40 yıldır yetiştirilen lavanta, son birkaç yıldır turizm acentalarının
dikkatini çekmeye başlamıştır. Fazla bir tanıtım yapılmamış olmasına rağmen köyün 2015
yılı içerisinde 5000 kişi tarafından ziyaret edildiği tahmin edilmektedir. 2016 yılı için
Keçiborlu Kaymakamlığı’nın tuttuğu kayıtlara göre Temmuz ayı sonu itibariyle köyü
12.000 kişi ziyaret etmiştir.
Köyün lavanta üreticisi olarak markalaşması, mevcut istihdam, göç ve kalkınma
problemlerinin çözülmesine katkıda bulunulması ve alternatif gelir ve iş kaynakları
oluşturulması amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığı ile yürütülen Gelecek Turizmde proje
çağrısına Keçiborlu Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Derneği, Keçiborlu Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Kuyucak Köyü Muhtarlığı ortaklığında 2015 yılında
sunulan proje kabul olmuştur. Proje kapsamında köydeki kadınlara ve genç nüfusa
turizmin çeşitli dallarında uzmanlarca eğitimler verilmesi sağlanmış ve bir kooperatif
kurulmuştur (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).
Köy tüzel kişiliğine ait eski ilkokul ve lojman, kooperatif tarafından tamir edilip mutfak ve
toplantı salonu olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca okul bahçesinde kıl çadırdan
kapalı bir mekan oluşturulmuştur. Bu alanda sıcak ve soğuk içecekler ile gözleme ve köy
kahvaltısı servisi yapılmaktadır. Köyü ziyaret eden grupların rezervasyon yaptırması
halinde öğle ve akşam yemeği hizmeti de verilmektedir.
Köydeki ana cazibe unsuru olan lavanta bahçeleri etrafında fotoğrafçılık, yürüyüş, bisiklet,
kampçılık faaliyetleri yapılabilmektedir. Bu faaliyetlerin yapılacağı yerler ve noktalar
Keçiborlu Kaymakamlığı’nca belirlenmiş olup, haritalandırma ve saha işaretleme
çalışmaları tamamlanmıştır.
Kuyucak Köyü Çevresindeki Turistik Değerler
Isparta İli sınırları içinde Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Atabey Ertokuş Medresesi,
Eğirdir Dündar Bey Medresesi, Kutlubey (Ulu) Camii, Hızırbey Camii, Isparta Müzesi,
Yalvaç Müzesi, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, Prof. Dr. Turan
YAZGAN Halı, Kilim ve Etnografya Müzesi, Eğirdir Gölü, Gölcük Krater Gölü, Kovada
Gölü Milli Parkı, Yazılı Kanyon Tabiat Parkı, Aksu Zindan Mağarası; Burdur İli sınırları
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içinde İnsuyu Mağarası, Sagalassos Antik Kenti, Burdur Müzesi, Burdur Gölü ve Salda
Gölü turistik açıdan önemli yerlerdir.
Turizmi Destekleyici Ürünler Açısından Lavanta
 Lavanta Balı: Lavanta balı, arı kovanlarının lavanta bahçeleri yakınında konaklatılması
ile arıların yoğun bir şekilde bu çiçekten nektar alarak yaptıkları baldır (Keçiborlu
Kaymakamlığı, 2016).
 Lavanta Çayı: Kurutulmuş ya da taze lavantanın 3-4 dakika kaynamış suda demlenmesi
ile elde edilir. Rahatlatıcı etkisinin yanı sıra hepatit B hastalığına iyi geldiği ve karaciğer
yağlanmasını önlediği bilinmektedir (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).
 Lavanta Kahvesi: Lavanta aromalı Türk Kahvesi Kuyucak Köyü’ne özgü bir sıcak
içecektir.
 Lavanta Dondurması: Doğal lavanta suyundan, salepten ve sütten üretilir.
 Lavanta Yağı: Genel olarak kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun
yanında güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde ve
ağrı kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide
kullanılmaktadır (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).
 Lavanta Suyu: Cildi silerek temizlemek amacıyla tonik olarak kullanılmaktadır
(Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).
 Lavanta Kurusu: Lavanta kurusu, elbise ve kumaş eşyaları güveden korur ve onlara
güzel bir koku verir. (Keçiborlu Kaymakamlığı, 2016).
 Lavanta Kolonyası ve Kremi: Isparta’da gül yağı ve kozmetik ürünleri üzerine üretim
yapan bir firma tarafından lavanta sabunu ve kolonyası üretimi de yapılmaktadır.
Kuyucak Köyü ve Provence Bölgesi Arasındaki Benzerlikler:
Provence Bölgesi ve Kuyucak Köyü karşılaştırılırken aralarındaki coğrafi büyüklük
farkının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Bu iki yer arasındaki en önemli benzerlik
lavanta bahçeleridir. Zaten Kuyucak Köyü’ndeki lavanta üretimi, köye yakın bir alanda
gül yağı üreten Fransız bir firmanın cesaretlendirmeleriyle başlamıştır. Lavanta özellikle
çiçeklenme döneminde fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekmektedir.
Provence Bölgesi’ndeki ve Kuyucak Köyü’ndeki lavanta bahçelerinin etrafında yürüyüş,
bisiklet, fotoğrafçılık gibi faaliyetler bireysel veya grup halinde yapılabilmektedir.
İki bölge de büyük dağ sıralarının yakınında yer almaktadır (Provence; Alpler, Kuyucak
Köyü; Toroslar). Bu durum dağ temelli sporlar ve kış turizm için uygun alt yapı
sunmaktadır.
İki bölgede de tarihi şehirler vardır ve tarihi kişilikler yaşamıştır. Bunlar kültür turizmi
açısından iki bölgeyi de çekici kılmaktadır (Provence; “Papalar Şehri” Avignon, Kuyucak
Köyü; Yalvaç İlçesi “Aziz Paul”).
Provence Bölgesi ve Göller Bölgesi’nin akarsu, baraj ve göller açısından zengin olması, su
temelli bazı sporlar ile kuş gözlemciliği faaliyetlerini mümkün kılmaktadır.
İki bölge de hava ve karayolu ulaşımında büyük avantajlara sahiptir.
İki bölgenin de yerel halkı turiste ve turizme olumlu yaklaşmaktadır.
Kuyucak Köyü ve Provence Bölgesi Arasındaki Farklılıklar:
Provence Bölgesi konaklama işletmeleri, seyahat acentaları ve rehberlik hizmetleri
yönünden gelişmiş durumdadır. Kuyucak Köyü için, Isparta İli’ndeki yerel acentalardan
herhangi birinin tur programı yoktur. Köye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ya kendi
imkanlarıyla buraya gelmekte ya da ulusal düzeyde tur yapan acentaların turlarına
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katılmaktadır. Kuyucak Köyü’ne en yakın konaklama tesisleri Keçiborlu İlçesinde (12 km),
Isparta (48 km) ve Burdur (48 km) uzaklıktadır. Köyde ev pansiyonculuğunun
geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Köyde lisanslı bir turist rehberi yoktur.
Provence Bölgesi lavantası ile tanınır bir turizm bölgesidir. Lavanta ve bölge ile ilgili farklı
dillerde yayın yapan internet siteleri, basılı yayınlar ve tanıtıcı filmler ile yoğun bir tanıtım
faaliyeti yapılmaktadır. Isparta’da lavanta üretimi ulusal düzeyde bile yeni tanınırlık
kazanmaya başlamıştır. Lavantayı tanıtıcı yayınlar son iki senedir basılmaktadır ve
gazeteci, sosyal medya fenomeni gibi ünlü şahsiyetlerin Kuyucak Köyü’nü ziyareti 2016
yılı içinde sağlanmıştır. Bu faaliyetler genel olarak Keçiborlu Kaymakamlığı tarafından
yürütülmektedir. Ayrıca Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tanıtım filminde Kuyucak
Köyü’ne yer verilmiştir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı da Anadolu Turu yapan acentalara
tanıtımlar yapmaktadır.
Provence Bölgesi’nde lavanta bazlı ürünler üreten ünlü markalar vardır (Le Château du
Bois, L’occitane gibi). Kuyucak Köyü’nde ise ağırlıklı olarak lavanta hasadı yapılmakta ve
yağ üretimi için fabrikalara gönderilmektedir. 2016 yılı içinde Isparta Merkezli Eglantine
firması lavanta kremi ve kolonyası üretmeye başlamıştır. Köyde üretilen diğer ürünlerle
ilgili bir markalaşma çalışması yoktur.
SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Alanda yapılan gözlemlerde, köye gelen yerli ve yabancı turistlerin günübirlik turistler
olduğu görülmüştür. Günübirlik olarak gelen bu ziyaretçiler, köydeki hasat işlerine
katılmakta, bazı lavanta ürünlerini almakta ve fotoğraf çekmektedir. Bunda, köy içinde
yeterli sayıda ve farklı sınıflarda konaklama tesisinin olmamasının etkili olduğu
söylenebilir.
Ziyaretçilerin köyde konaklamalı olarak kalabilmeleri için gerekli konaklama tesisleri,
yeme-içme tesisleri, ulaşım gibi alt yapı sorunları çözülmelidir. Bu sorunların çözüldükten
sonra ise ziyaretçiyi köyde tutacak aktiviteler oluşturulmalıdır.
Oluşturulacak turistik amaçlı sportif faaliyetler yürüyüş, bisiklet ve foto safari olarak
belirlenebilir. Lavanta tarlalarının gün batımında ve doğumunda aldığı renk zenginliği
ziyaretçilere bildirilmeli ve bu sayede konaklama sağlanmalıdır.
Belirlenen foto safari noktalarının, yürüyüş ve bisiklet rotalarının ve kamp alanlarının il
bazında onaylanması, yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımının yapılması gerekmektedir. İl
Kültür ve Turizm Müdürlüklerince her yıl ilan edilen turistik amaçlı sportif parkurlara bu
alanlar dahil edilip tanıtılmalıdır.
Lavanta sezonunda köye gelen fotoğrafçılarla yapılacak bir anket veya mülakat çalışması,
köyün foto safari açısından yeterliliğini ortaya koymada kesin sonuçlar sağlayacaktır.
Kültür ve doğa turları düzenleyen acentalara köy ve çevresi ile ilgili yazılı, görsel, dijital
tanıtım materyalleri ile tanıtımlar yapılmalı; uygulayabilecekleri turlara ilişkin öneriler il
genelindeki turizm paydaşları (Üniversite, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Keçiborlu
Kaymakamlığı, turizm dernekleri vd.) tarafından iletilmelidir.
Isparta Yöresi lavanta, gül, kekik gibi tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden zengin bir
coğrafyadır. Bu zenginliği tanıtacak, farklı dillerde yayın yapan, güncel bir internet sitesi
oluşturulmalıdır.
Köyde sunulan lavanta ürünleri ve hediyelik eşyalar için bir markalaşmaya gidilmeli,
ürünlerin sağlık açısından analizi yapılmalı ve kurumlardan gerekli izinler alınmalıdır.
Köy halkı genel olarak yerli ve yabancı ziyaretçilere karşı olumlu bir tutum içindedir.
Halkın turizm, iletişim vb. konularda uzmanlardan eğitim alması yerinde olacaktır.
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ÖZET
Doğal çevre ve kültürel varlıklar turizm talebini şekillendiren önemli unsurlar olarak
karşımıza çıkmaktadırlar. Turistik çekiciliği önemli ölçüde artıran bu unsurları korumak,
tanımak, geliştirmek ve özellikle kültürel varlıkların (somut/somut olmayan) oluşum
sürecinde rol oynayan kişi, olgu ya da olayları benimsemek turizmin sürdürülebilir
olmasını sağlayacaktır. Geçmişle geleceğin bağını kuran kültürel varlıkların zenginliği
turistik ürün çeşitlendirmesine de yön vermektedir. Bu bağlamda doğa, tarih, kültür
zenginliği ve çeşitliliğine sahip olan Anadolu; tarih öncesi çağlarda yaşanan kültürel
evrimin izlerini taşımakla beraber birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Anadolu kültür
mirasının zenginliği günümüz turizm arzını oluşturmaktadır. Ancak ülke ekonomisine
sağladığı katkı göz ardı edilemediğinden ağırlıklı olarak uyguladığımız kitle turizmi doğal
çevreye zarar verirken kültürel varlıkların tahribatı da kaçınılmaz olmaktadır. Tarih, doğal
çevre, kültürel miras ve kentsel alanların tamamını kapsayan, bütüncül bir deneyim
sunmak turizmde sağlam temeller oluşturacaktır. Bu da ancak sahip olunan kültür
mirasının zenginliğini tanıyarak sahiplenmekten geçmektedir. Türkiye’nin ilk profesyonel
turist rehberi olan Halikarnas Balıkçısı Anadolu’nun, uygarlığın gelişim süreci açısından
taşıdığı önemin farkında biri olarak bu coğrafyanın hak ettiği değeri görmesi için çaba
göstermiştir. Eserlerinde ve yazılarında, Avrupa kültür kökenlerini oluşturan kişi, olay ve
olguların Anadolu topraklarında hayat bulduğunu her fırsatta belirten Balıkçı,
Anadolu’yu bu bağlamda sahiplenmemiz gerektiğini savunmuştur. Turizm sektöründe
kullanabileceğimiz ancak unuttuğumuz, yanlış öğrendiğimiz ve değerlendirdiğimiz olgu
ve olayları, bizden değil diyerek sahiplenmediğimiz birçok kişiyi, kültürel mirasımızın
zenginliği olarak hatırlatmaya çalışmıştır. Bu kapsamda çalışmanın amacı pir-i rehberan
olarak kabul edilen Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerinde Anadolu’yu nasıl anlattığını
incelemektir.
Anahtar Kelimeler: kültürel miras, turizm, Halikarnas Balıkçısı, Anadolu, Halikarnassos,
GİRİŞ
Kültürel varlıklar, geçmişin kanıtları olarak insanın doğal coğrafya üzerinde bıraktığı en
önemli öğelerdir. Geçmişi öğrenmenin ve öğretmenin, geleceğe yön vermenin en doğru
yollarından biri bu varlıkların yerinde ziyaret edilmesidir. Bu bağlamda turizm, geçmişin
bize aktardığı kültür varlıklarını görmemiz açısından büyük bir katkı sağlamaktadır
(Doğaner, 2013). Kültür varlıklarının içerdiği bilginin insanlara kazandırılması, sadece
korunmasını ve yaşatılmasını sağlamakla kalmaz; turizm aracılığıyla ekonomik kazanç
elde edilebileceği gibi aynı zamanda toplumun düşünce dünyasını da zenginleştirir
(Özdoğan, 2001). Toplumların tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak ilerlemesi kendi
kimliklerini belirler. Her toplum yetiştirdiği şair, bilim insanı, sanatçı gibi kişilerin
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büyüklüğü ve bu kişilerin ortaya koyduğu çeşitli somut ve somut olmayan kültürel miras
varlıklarının önemi ve zenginliği oranında yücelir (Akurgal, 1993).
Turizm açısından değerlendirildiğinde, kültürel miras öğeleri birer turizm ürününe
dönüşerek hizmet vermektedir. Bu dönüşüm sürecinde, kültürel varlıkların bir hikaye
anlatması, tarihi yeniden canlandırması, deneyim yaratması, kaliteli bir hizmet sunması
ve ayrıca özgünlüğünü de kaybetmemesi gerekmektedir. Kültürel varlıkların daha etkin
kullanılması bu faktörlerin yerine getirilmesiyle sağlanabilir (McKercher vd., 2004). Ayrıca
turistik ürün çeşitlendirmesi kapsamında dünya markası yaratmada en etkili role sahip
olan kültürel varlıklar; ülkelerin ortak miraslarını öğrenmeleri için bir ortam oluşturur
(Richards, 1996).
Geçmişimizin, sosyal, politik, ekonomik, dini, sanatsal ve bilimsel tarihini sahip
olduğumuz kültürel varlıklar aracılığı ile öğrenmek mümkündür. Yaşadığımız ortamda
bulunan, etrafımızı çevreleyen kültür varlıklarının ne ifade ettiğini bilmek, sahiplenmek
ve benimsemek her ne alanda olursa olsun bize rehberlik edecektir.
Çalışmanın temel amacı, uygarlıkların beşiği olan Anadolu’nun kültür kökenlerini bir
Anadolu sevdalısı olan Halikarnas Balıkçısı’nın gözüyle ortaya koymaktır. Bu bağlamda,
Halikarnas Balıkçısı’nın Merhaba Anadolu, Ege’den Hikayeler, Anadolu Efsaneleri, Hey
Koca Yurt eserleri temel alınarak Antikçağ Anadolusu’nun modern dünyaya etki etmiş
önemli şahsiyetleri, hikayeleri ve olgularına bazı örnekler verilecek ve Balıkçı’nın
Anadolusu gözler önüne serilmeye çalışılacaktır.
Halikarnas Balıkçısı’nın Hayatı
Annesinin rüyasında Musa peygamberi görmesi sebebiyle “Musa”, sadrazamlık yapmış
olan amcası dolayısıyla “Cevat” ve babasından dolayı “Şakir” ismini alan Halikarnas
Balıkçısı, 1890 yılında Girit’te dünyaya gelmiştir. Çocukluk dönemini Atina ve daha sonra
yerleştikleri İstanbul-Büyükada’da geçirmiştir. Neden-sonuç ilişkisini, olaylar arasında
bağlantı kurmayı ve kendisine güvenmeyi öğrettiğini söylediği Robert Koleji’nden mezun
olduktan sonra denizci olmak istemesine rağmen ailesi tarafından Oxford Üniversitesi’ne
gönderilmiştir. “Yakın Çağlar Tarihi” bölümünde öğrenimine devam ederken buranın
ünlü kitaplığından yararlanma fırsatı bulmuştur. İngiltere’de geçirdiği süre zarfında başta
İtalya, İspanya, Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesini ziyaret etmiştir. İstanbul’a
döndüğünde renkli kitap-dergi kapakları, karikatürler, çizgi romanlar çizmeye, ünlü
yazarlardan öyküler çevirip yayımlamaya başlamıştır. Resimli Hafta dergisinin 13 Nisan
1925 tarihli sayısında yer alan “Hapishanede İdama Mahkum Olanlar Bile Bile Ölüme
Nasıl Giderler?” öyküsünden dolayı üç yıl kalebentlik cezası ile Bodrum’a sürgün
edilmiştir. Cezasının son yarısını sağlık durumu nedeniyle İstanbul’da tamamlamış ve
ardından 25 yıl geçireceği Bodrum’a tekrar dönmüştür. Bodrum’un Karia Dönemi’ndeki
ismine ithafen “Halikarnas Balıkçısı” lakabını kullanmıştır. 1947 yılında yerleştiği İzmir’de
turist rehberliğine ve yazarlığa devam etmiştir. 13 Eylül 1973’te İzmir’de vefat eden
Halikarnas Balıkçısı vasiyeti doğrultusunda Bodrum’da defnedilmiştir (Gökovalı, 2014).
Halikarnas Balıkçısı öykü ve roman yazarı olmasının yanı sıra zengin kültürel birikime
sahip bir düşünürdü. Anadolu sevdalısı olan Balıkçının yazılarının odak noktası Anadolu
tarihi, sanatı ve uygarlığı ve bu yurdun sahip olduğu eşsiz güzellikler olmuştur. Anadolu
Uygarlığı’nın tanıtılmasında ve hak ettiği değeri görmesi adına çok büyük emek
harcamıştır. Anadolu’nun klasik uygarlıktaki en önemli niteliğinin, modern anlamda
denemeye dayanan bilimin başladığı ve geliştiği yer olduğunu düşünmüştür.
Halikarnas Balıkçısı ve Hümanizma
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Yeniden doğuş olarak adlandırılan Rönesans, bilinçli bir tarih ve felsefe kavramı olan
hümanizma’yı ortaya çıkarmıştır. Kelime, Roma Dönemi yazarları Cicero ve Varro
tarafından insan eğitimi için kullandıkları hümanitas kelimesinden türetilmiştir (Ortaylı,
1998: 379, Abbagnano, 1976). Hümanist eğitim ise özgürlük sağlayan ve insan bilimleri
olarak adlandırılan tarih, etik, politika, şiir ve retorik bilgilerini içerir. Halikarnas Balıkçısı
hümanizmin içinde yer alan tüm bu bilgilerin kaynağının Anadolu olduğunu ileri
sürmektedir. Bunu da Azra Erhat, Vedat Günyol, Sabahattin Eyüboğlu ve İsmet Zeki
Eyüboğlu ile birlikte geliştirdikleri “Mavi Anadoluculuk” fikir hareketi ile ortaya koyar
(Sivri ve Kuşca, 2013: 43). Tüm bu yukarıda sayılan isimler ile birlikte gerçekleştirdikleri
bu fikrin ürünü olan “Mavi Yolculuk” da, Azra Erhat tarafından aynı isimle kaleme
alınmıştır (Erhat, 1973). İ. Z. Eyüboğlu, (2007: 360) Mavi Anadoluculuk kavramını
“Anadolu’nun tarihini bir bütünlük içinde gören, Anadolu’nun bugününü en eski
çağlarıyla bağlayan, arada kopmayan bir ekin bağının bulunduğuna inanan, onun
gerçekliğini savunan düşünce akımıdır” diyerek açıklar.
Halikarnas Balıkçısı’nın Anadolusu
Mavi Anadoluculuk akımının önemli ismi Halikarnas Balıkçısı’nın eserlerinde değindiği
ve bugünün dünyasına etki eden Anadolulu şahısların başında Homeros gelmektedir.
Halikarnas Balıkçısı eserlerinde, batı edebiyatına yön veren, İ.Ö. yak. 850 yılında yaşamış
ozan Homeros’tan sıklıkla bahsetmektedir; Smyrnalı yani bugünkü adıyla İzmirli olan
Homeros’un eserleri İlyada ve Odysseia, insanlık tarihinin en eski ve en önemli kaynakları
olarak kabul görmektedir. Eserleri Antikçağ’ın Karanlık Dönemi (İ.Ö. 1200 -800) olarak
adlandırılan, kendinden önceki dönemi anlatmakta ve insanlığın ilk karanlık dönemini
sona erdirmektedir. Eskiçağ’da eğitim gören herkes İlyada ve Odysseia’yı okurdu. Platon,
Yunan tanrılarının oluşmasında etken görülen Homeros’tan, insanlara çok şey öğreten bir
kişi olarak bahseder ve onun yolundan gidenlerin hayatını belirli bir düzene
oturtabileceğini savunur (Platon, Republic 606E9). Rönesans Dönemi’ne gelindiğinde artık
Homeros, edebiyat tarihinde, Batı’nın ünlü şairi olarak kendisine yer edinmiştir
(Halikarnas Balıkçısı, 1985; Nollé, 2016). Öyle ki aşağıda bahsi geçecek olan Hesiodos ile
birlikte, modern araştırmacılar tarafından Avrupa edebiyatının ilk tohumları olarak
adlandırılacaklardır (Finley, 2014: 18).
Homeros’un sözel geleneğine bağlı kalan ve epik lehçeyi kullanan, İ.Ö. 750 - 650
dolaylarında yaşayan Kymeli (Aliağa) Hesiodos, kozmolojik kurguya katkıda bulunan
“Theogonia” (Tanrıların Doğuşu) ve Arkaik Çağ’daki günlük yaşama yönelik bilgilerin
edinilebildiği “Erga kai Hemerai” (İşler ve Günler) isimli iki büyük eserin yaratıcısıdır
(Gökovalı, 2014; Howatson, 2013). Hesiodos, Tanrıların Doğuşu adlı eseri ile evrenin ilk
halini keşfetme kaygısı taşımış ve bu kaygısı ile antikçağ felsefenin mimarları olan Ionia
doğa düşünürlerine etki etmiştir (Dürüşken, 2014: 24). Bu düşünürler de tıpkı Hesiodos
gibi Halikarnas Balıkçısı tarafından eserlerinde önemle vurgulanmıştır.
Batı Felsefesi’nin temelleri Anadolu topraklarında atılmıştır. Tarihte ilk kez, sadece
muhakeme yeteneklerini kullanarak dünya ve dünya üzerinde yaşayan insanlar ile ilgili
bazı genel geçer saptamalarda bulunan Ionialı (İzmir-Milet arasında kalan bölge) filozoflar
sayesinde mantık yani akılcılık Anadolu’nun bu bölgesinde geliştirilmiştir. Miletli Thales,
Anaksimandros ve Anaksimenes, mitlere dayanan dünya görüşüne karşılık gözlem ve
akılcı yorumlamalara dayalı yeni bir dünya görüşü ortaya koydular. Dünya devinimini
tanrılar ile değil doğa kanunları ile açıkladılar, bu yüzden de doğa filozofları olarak
adlandırıldılar. Aslında bu şekilde sadece felsefenin değil bilimsel düşünmenin de
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temelleri bu Ionialı filozoflar ile atılmıştır. Böylece “analiz” ve “sentez” i içeren düşünce
tarzını ortaya koyan Ionialı filozoflar, Batı düşünürlüğünün temelini oluşturmuşlardır
(Nollé, 2016). Eğer Ionialı filozoflar tarih sahnesinde kendilerine yer edinmeselerdi Batı
felsefenin temel taşları olan Sokrates, Platon ve Aristoteles gibi filozofların ortaya çıkması
da mümkün olmayacaktı (Dürüşken, 2014). Halikarnas Balıkçısı da bu düşünürlerin
modern dünyaya etkisini fark etmiş ve eserlerinde de onlara sıklıkla yer vermiştir. Hatta
Ionia okulunun ilk filozofu Miletli Thales’ten insanlık tarihinde fen çağını başlatan
düşünür olarak bahsetmektedir. Aşağıda anlatılacak olan Herodotos’un Historiai (Tarih)
adlı eserinden Thales’in, İ.Ö. 585 yılının 28 Mayıs günü gerçekleşen güneş tutulmasını
bilimsel olarak önceden hesaplamış olduğunu öğrenmekteyiz. Herodotos, bu güneş
tutulmasının Medler ile Lidyalılar arasında gerçekleşen bir savaş esnasında bir anda
gündüzün yerini karanlığa bıraktığını, bunu bir işaret olarak algılayan iki tarafın savaşı
yarıda kesip barış yaptıklarını aktarır (Herodotos, Tarih I. 74).
Felsefe ve bilime, Anadolulu düşünürlerin etkisinin yanı sıra iz bırakan bir diğer önemli
isim; Batı Tarihçiliği’ne eleştirel bakış açısını kazandıran ve kurucusu olarak kabul gören,
antropolojik incelemeleri ile günümüz Avrupa’sının takdirini kazanan “Tarihin Babası”
Herodotos’tur. İ.Ö.485-424 yılları arasında yaşamış olan Herodotos, Halikarnassos’ta yani
Bodrum’da doğmuştur. Öyle ki Erhat (1973) tarafından balıkçının yurttaşı olarak
adlandırılmaktadır. Yunan ve Persler arasında geçen savaşları anlattığı aynı zamanda
coğrafi ayrıntılara da yer verdiği dokuz ciltlik eseri bir tarih kitabı olarak
değerlendirilebilir (Nollé 2016; Howatson, 2013). Eserinde zamanının Lydia, Media, İran,
Mısır, Fenike topraklarını gezmiş ve bu yerleri, burada gördüğü toplulukları, orada
dinlediği hikayeleri anlatmıştır.
İ.Ö. yak. 540 - 480 yılları arasında Ephesos’ta (Efes) yaşayan bir başka düşünür olan
Herakleitos, toplum yaşamı içerisinde bireyin rolünün belirlenmesinde ve toplumsal
uzlaşmaya yönelik temel ilkelerin ortaya konmasında etkin bir rol oynamıştır (Gökovalı,
2014; Şahin, 2012). Bu önemi ile Herakleitos, Halikarnas Balıkçısı’nın gözünden
kaçmamıştır.
Balıkçının andığı bir başka Anadolulu ise İ.Ö. 500 yılında yaşamış olan Miletoslu
Hekataios’tur. Tarih ve coğrafya üzerine düzyazı ile eserler veren Hekataios’tan, insanlık
tarihinde ilk dünya haritasını çizen kişi olarak bahsedilmiştir. Dünya haritasını, Pers
İmparatorluğu, Mısır, Yunanistan ve Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında gerçekleştirdiği
seyahatlerden çıkardığı sonuçlar ile çizmiştir (Gökovalı, 2014; Howatson, 2013).
Halikarnas Balıkçısı’nın değer verdiği antik çağ kadınları da söz konusuydu. Bu anlamda
söz edilmeye değer kadınlardan biri, Sappho’dur. Çünkü tarihin ilk ve tek lirik kadın şairi
olarak bu topraklarda yetiştiğini unutmamak gerekir. İ.Ö. 7.yy. sonunda Lesbos’ta doğan
ve orada genç kızlar için okul kuran Sappho, daha çok genç kızlar için düğün şarkıları
yazmıştır.
“dalın, en tepedeki dalın ucundan
sarkar
elmanın en tatlısı;
bıraktılar orada onu, koparmadılar;
sanma ki unuttular;
uzanamadı ki kimse
ta oralara.” (Dinçmen, 2003: 87).
Yukarıdaki şiirinde görüldüğü gibi, şiirlerinde tabiat duygusunun yanı sıra neşe ya da
hüzün, tutku gibi duyguları da yansıtmıştır (Çelgin vd., 1990: 49). Sappho’nun lirik şiirde
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yarattığı öznel forma ve dolaysızlığa antikçağ dünyasında bir daha erişilememiştir
(Halikarnas Balıkçısı, 1985; Howatson, 2013).
Anadolulu şahısların hem antik hem de modern dünyaya etkisi sadece edebiyat ya da
felsefe alanında olmamıştır. Mimari alanda da etkili bir isim olan Hippodamos, Balıkçı
tarafından anılmaktadır. Bilimsel anlamda şehirciliğin kurucusu olarak kabul edilen
Hippodamos da (İ.Ö. 5. yüzyıl) Miletoslu’dur ve Avrupa’daki şehir yapısının gelişmesinde
önemli bir rol oynamıştır. Şehrin kendiliğinden gelişmesini beklemek yerine önceden
tasarlanan akılcı bir plan ile inşa edilebileceğini ortaya koymuştur (Nollé, 2016).
Geliştirdiği ızgara plana göre tasarlayarak inşa ettiği Priene kenti, Antik çağ şehir
planlamacılığının seçkin bir örneği olarak kabul edilmektedir. Öyle ki günümüz Batı
üniversitelerinin kent tasarımı dersleri Priene kenti örneği ile başlamaktadır (Bektaş, 2012).
Hippodamos Pers istilası döneminde (İ.Ö. 480) tahrip edilen Milet şehrini çağına göre
modern sayılabilecek bir anlayış ile tekrar ayaklandırmıştır. Atina’daki liman kenti Pire’yi
35.000 nüfusuna göre yapılandıran Hippodamos, Avrupa mimarlık tarihindeki ilk
“standart ev blokları”nın yapımını gerçekleştirmeyi başarmıştır. Ayrıca İ.Ö. 443’te kurulan
Atina kolonisi Thurioi’un ve İ.Ö. 408’de kurulan Rhodos kentinin mimarı da
Hippodamos’tur (Nollé, 2016; Howatson, 2013; Mumford, 2013).
Halikarnas Balıkçısı, modern tıbbın temelini oluşturan, Bergama’nın yetiştirdiği ilk hekim
Galenos’u da (İ.S. 129-99) unutmamıştır. Antik ve modern çağ tıbbını etkileyen, döneminin
en donanımlı bilim insanı olarak kabul gören, İmparator Marcus Aurelius ve oğlu
Commodus ile Septimius Severus’un hekimliğini yapan bu hekim Anadoluludur. Tıp
alanında ortaya koyduğu eserler daha sonrasında hem Batı’da hem de Doğu’da tıp
eğitiminde kullanılan ana kaynakların temelini oluşturmuştur (Halikarnas Balıkçısı, 1985;
Şahin, 2012; Howatson, 2013). Ayrıca birçok hastalığın nedenini belirleyen ve tedavi
yöntemlerini gösteren ilk kadın hekim de Tloslu’dur (Fethiye-Döğer) (Gökovalı, 2014).
İ.Ö.100-50 yılları arasında Tlos’ta bulunan Eski Yunanca yazılmış bir epigrafik belgeden
Diodotos’un kızı Antiokhis’in hekimlik üzerine tecrübelerinden dolayı heykelinin
yapılması ile kentin önemli iki kurumu tarafından onurlandırıldığını öğrenmekteyiz (TAM
II, 595).
Tüm bu şiirin, tarihin, hekimliğin babası sayılan Anadolulular sıralamasında, masalın
babası da Halikarnas Balıkçısı tarafından yad edilmiştir. İ.Ö. 6. yüzyılda yaşayan,
güldürürken bir yandan düşündüren masalın (fabl) babası Aisopos (Ezop) Kütahyalı’dır.
Anlattığı masallar aracılığı ile bilgeliği aşılamayı amaçlayan Aisopos, eskiçağın en önemli
eğitimcilerinden biri haline gelmiştir. Öykülerindeki kahramanları, hayvanlardan seçerek,
insana özgü kötülük ve zayıflıkları hayvanlara atfederek, insanı eleştirmiştir (Çelgin,
1990). Bizlerin fabl yazarı olarak daha fazla tanıdığımız Fransız La Fontaine, fabllarında
Aisopos’un hikayelerinden esinlenmiştir. İnsanın kendisini daha iyi tanımasına hizmet
eden bir içeriğe sahip olan Aisopos’un masallarının çevirisini yapanlardan birisi de Martin
Luther olmuş ve bunları vaaz ve yazılarında kullanmıştır (Halikarnas Balıkçısı, 1984;
Nollé, 2016).
Tarihinin tek kadın amirali olarak adını yazdırmayı başaran Halikarnassos Kraliçesi I.
Artemisia, Salamis Deniz Savaşı esnasında filosunu kurtarmayı başaran tek amiral
olmuştur (Halikarnas Balıkçısı, 1985). Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olarak yerini alan
Mausoleum, denizci Kraliçe II. Artemisia tarafından kocası Mausolos’un anısını
ölümsüzleştirmek için yaptırılmıştır. Ancak Dünyanın Yedi Harikası’nın arasında yer
edinmesine rağmen bu yapı, İ.S. 1406’da Halikarnassos’a gelen St. Jean Şövalyeleri
tarafından gerçekleştirilen St. Peter Kalesi’nin inşası sırasında tahribata uğramıştır.
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Türkçeye Mozole, Avrupa dillerine “Mausoleum” sözcüğünü kazandıran Mausolos’un
mezarını, kalenin inşasını bitirebilmek adına nasıl tahrip ettiklerini, Alman şövalyesi ve
mimarı Schlegelholt şöyle anlatmaktadır: “Kireç yapmak için taş aradık. Tarlanın birinde
bulduğumuz basamakları kazmaya koyulduk. Bunları kaldırıp derinlere doğru
indiğimizde mermer sütunlarla çevrili bir odaya geldik… Yıktık, parçaladık, kırdık, nerde
mermer bulduysak yakıp kireç yaptık.” (Halikarnas Balıkçısı, 1985: 111). Ayrıca Dünyanın
Yedi Harikası listesindeki bir diğer yapı olan ve İ.Ö. 285-246 yılları arasında II. Ptolemaios
döneminde inşa edilen İskenderiye Feneri’nin (Pharos) mimarı da, yine bir Anadolulu,
Knidoslu (Datça) Sostratos’tur (Gates, 2015).
Yukarıda sıralanan tüm şahısların yanı sıra Halikarnas Balıkçısı antikçağdan bugüne
izlerini takip edebildiğimiz olgulara da değinmektedir. Bu noktada ilk olarak bankacılık
kavramı incelenmiştir. İ.Ö. 6. ve 5. yüzyılda dünyanın yedi harikasından biri olan Efes’teki
Artemis tapınağı, aynı zamanda dünyanın ilk bankasıdır. Modern bankacılığın önderi
sayılabilecek bazı mali işlemler, kendi özel kasasına sahip dinsel kurumlar olan tapınaklar
tarafından yapılmaktaydı. Ayrıca parası, değerli taş ya da madeni olanlar çalınmalarından
korktukları için bunları kutsal olarak kabul edilen tapınaklara teslim ediyorlardı. Efes
Artemis Tapınağı’nda oluşan bu zenginliğin yönetimi için rahip ya da rahibeler tarafından
gerçekleştiren işlemler günümüz bankacılık işlemlerinin öncülüdür. İlk özel bankalar da
Efes’te ortaya çıkmıştır. Özel kişiler kentin çarşısında önünde bir masa bulundurarak
banka işlemlerini gerçekleştiriyorlardı (Halikarnas Balıkçısı, 1985). Bu yüzden Eski
Yunanca masa anlamına gelen “trapeza” (ἡ τράπεζα) kelimesi, modern dillerdeki banka
anlamına evrilmiştir.
Halikarnas Balıkçısı (1985), parşömenin icadına, Bergama’nın insanoğluna en büyük
armağanı olarak vurgu yapmaktadır. Parşömen için kullanılan “pergamena” sözcüğünün
kökeni Pergamon’dan yani bugünkü Bergama’dan gelmektedir. Mısır Kralı Ptolemaios,
Bergama kütüphanesinin İskenderiye’deki kütüphaneden daha zengin olacağı kaygısını
taşımaya başlayınca papirüs ihracatını yasaklar. Getirilen papirüs ihracatı yasağı sonrası
Bergama’da düzenlenen yarışma sonucunda Anadolulu Krates ve İrodikos papirüsün
yerine kullanılabilecek olan parşömeni icat etmişlerdir. Aslında bu yasak bir anlamda
kitabın, cildin, yaprakla sayfanın icadına hizmet etmiştir (Blanck, 2000).
Halikarnas Balıkçısı, Anadolu’yu sadece tarihi açıdan değil, coğrafi olarak da oldukça iyi
tanımaktaydı. Yunan mitolojisinde Troia Savaşı’nın başlangıcını anlatan hikaye yine
Anadolu topraklarında geçmektedir. Hikayeye göre, Tanrılar Thetis ve Peleus’un düğünü
için toplandıklarında merasime davet edilmeyen Eris (Nifak), üzerinde “en güzele” yazan
elmayı aralarına atar. Tanrıçalardan Hera, Athena ve Aphrodite elmayı sahiplenmek
isterler. Aralarında itiraz sesleri yükselmektedir ancak üç tanrıça arasındaki seçim yapma
görevini kimse üstlenmek istemez. Bunun üzerine Zeus, Hermes’i üç tanrıçayı İda dağında
yaşayan Paris’e götürmekle görevlendirir ve Paris’in bu olayı hükme bağlamasını ister. İda
dağına vardıklarında Hermes durumu açıklayarak, Paris’ten Zeus’un iradesi adına
hakemlik yapmasını emreder. Paris’in karşısına çıkan üç tanrıça kendi güzelliklerinin
savunmalarını yaparak bazı vaatlerde bulunurlar. Hera; Asya İmparatorluğunun
hakimiyetini, Athena; kendisine bilgelik ve gireceği tüm savaşlarda zaferi, Aphrodite ise
dünyanın en güzel kadının aşkını vaat eder. Paris, Zeus adına üç tanrıçadan en güzelinin
Aphrodite olduğuna karar vererek elmayı ona verir. (Halikarnas Balıkçısı, 1992; Grimal,
1997). Günümüzde Kaz Dağları olarak adlandırılan İda Dağı’nda yaşanan bu olay tarihteki
ilk güzellik yarışmasıdır.
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Bize aktarmayı unutmadığı Buhur ormanları, Balıkçı’ya (1985) göre doğanın Anadolu’ya
olan imtiyazlarından biridir. Bodrum’un doğusundan kırkbeş deniz mili içeriye doğru
uzanan ve Balıkçı’nın (1985) Nice’e, Monte Carlo’ya, Dalmaçya Kıyıları’na taş çıkartacak
eşsiz bir güzelliğe sahip olarak nitelendirdiği Gökova Körfezi, dünyanın hiçbir yerinde
rastlanmayan Buhur-Günnük ya da daha çok bilinen adıyla Sığla (Liquid amber
stiraksiflua) ormanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa’nın birçok lavanta fabrikasına
ihraç edilen sığla yağı buradan elde edilmektedir. Fazla bir kokusu olmayan fakat
eklendiği takdirde yağın kokusunu büyütme özelliğine sahip olan sığla yağının kokusu
Balıkçı’ya (1985) göre, “Akdeniz kokusu” dur.
SONUÇ
Yukarıda kısa bir şekilde, Halikarnas Balıkçısı’nın gözünden özetlenmeye çalışılan
Anadolu toprakları oldukça zengin bir tarihsel geçmişe sahiptir. Bu topraklarda hiçbir
kesintiye uğramadan, ilk çağlardan günümüze tarihsel bir süreklilik vardır. Bu bağlamda
da kültürel miras zenginliği birçok ülkeye göre çok daha fazla ve derindir. Anadolu’nun
bu tarihi geçmişine bakıldığında, bu toprakların sahip olduğu binlerce yıllık kültürün,
Avrupa Kültür Mirası’nın temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Günümüz Batı
kültürünün içerisinde barındırdığı değerler Anadolu’da hayat bulmuş ve bu zengin
coğrafyadan Batı’ya taşınmıştır. Antik Çağ’dan bu yana Anadolu kökenli birçok düşünür,
ozan, yazar Çağdaş Avrupa’nın düşünce hayatına yön vermiştir (Şahin, 2012).
Bu çalışmanın temel amacını oluşturan Halikarnas Balıkçısı, Anadolu’yu her açıdan
oldukça iyi tanıyan bir kültürel miras bekçisiydi. Zamanında yurt dışındaki müzelerde
sergilenen eserlerin ait olduğu yerlere geri dönmesi için girişimlerde bulunmuştu. Ancak
günümüzde de sürdürülen bu girişimler o zaman da bir sonuç vermemişti. Balıkçı, British
Museum’a, Bodrum eserlerini vermesi için bir mektup yazmış, bu eserlerin ait olduğu
Bodrum’un masmavi gökyüzü altında sergilenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ancak
aldığı cevapta kendisine teşekkür edilerek eserlerin bulunduğu salonun Bodrum mavisine
boyandığı dile getirilmiştir. Aslında oldukça üzücü olan bu anıdan bile çıkarmamız
gereken dersler olduğu ortadadır. Yıllardır yurt dışına kaçırılan eserlerimiz Avrupa’nın,
Amerika’nın müzelerinde sergilenmekte ve oldukça fazla ziyaretçi çekmektedir. Bu
eserleri geri istediğimiz zaman Balıkçı verdikleri alay içerir cevap gibi ya da kendilerince
ortaya koydukları bahanelerle isteklerimizi geri çevirmektedirler. Toplumsal olarak
bakıldığı zaman, bırakın toplumu içinde bir grup olan biz turizmcilerin bile tanımadığı bu
kültürel değerleri, ait olduğu yerlerde sergilememize izin vermemeleri için oldukça sağlam
argüman sağlıyoruz.
Aslında çözüm yaşadığımız coğrafya üzerinde sahip olduğumuz kültürel birikime sahip
çıkmaktan geçmektedir. Bir turizmci olan Halikarnas balıkçısı gibi bu ülkeyi tarihi,
kültürü, gelenekleri ile çok daha iyi tanımalı ve sahiplenmeliyiz. Balıkçı yaşadığı toprakları
tarihsel boyutu ile çok iyi tanımış, araştırmış ve okumuş; yaşadığı zamanda ve sonrasında
bunların sürekliliğini sağlamaya çalışmıştı, Unutulmamalıdır ki, kültürel miras
günümüzün geçmişe verdiği kıymettir, geçmişin değeri ise kıymet ve kimliğin
günümüzdeki anlamına yaptığı katkıyla bulunur. Birçok turistin en gözde menzilleri
arasında kendilerine ya da başkalarına ait kültürlerin tarihi kalıntıları vardır (Renfrew ve
Bahn, 2005: 167) ve bu bağlamda oldukça sağlam bir kaynağa sahibiz.
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ÖZET
Antalya, turizm hareketleri açısından dünyanın sayılı destinasyonları arasındadır. Gerek
yatak kapasitesi gerekse gelen turist sayıları itibariyle son otuz yılda sürekli bir büyüme
eğilimi göstermiştir. Ancak bu büyümenin ne kadar sağlıklı ve sürdürülebilir olduğu ve
bundan sonra nasıl bir seyir izleyeceği veya izlemesi gerektiği üzerine yeterince bilimsel
çalışmanın olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Antalya için sürdürülebilir
destinasyon gelişim modeli önerisi getirmektir. Weaver’ın (2000) 'Destinasyon Geliştirme
Senaryoları Modeli' temel alınarak geliştirilen modelde Antalya kıyı ve iç kesim olmak
üzere iki kategoride ele alınmıştır. Kıyı kesimi için Sürdürülebilir Olmayan Kitle Turizmi
destinasyonundan Sürdürülebilir Kitle Turizmi destinasyonuna geçiş senaryosu
kapsamında öneriler getirilirken; iç kesimler ve daha az yoğunluğa sahip kıyı kesimler için
Koşulsal (Plansız) Alternatif Turizm destinasyonundan Planlı Alternatif Turizm
destinasyonuna geçiş için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca iki kategoride yer alan
alt destinasyonlar arasında bağların güçlendirilmesiyle geliştirilecek yeni ürün paketleri
sayesinde sürdürülebilir turizm anlayışının hüküm süreceği bütünleşik bir turizm sistemi
kurgulamanın da mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Destinasyon Geliştirme, Model, Antalya.
GİRİŞ
Turizm destinasyonları bir yandan yoğun rekabet içerisinde dünya turizm pastasından
aldıkları payları artırma gayreti gösterirken, diğer yandan yeni ürünler geliştirme, mevcut
ürünleri arasında sinerji yaratacak şekilde ürün kombinasyonları oluşturma ve
destinasyonlarının bir sonraki evreye geçişini daha sağlıklı ve sürdürülebilir kılma adına
çeşitli çalışmalar yürütmektedirler. Büyüme rekabeti içerisinde olan turizm
destinasyonları, pazarlama stratejilerini geliştirirken, turist beklentilerindeki değişiklik ve
çeşitlenme ile birlikte ortaya çıkan farklı turizm türlerine olan ilgiyi de
değerlendirmektedirler. Bu taleplere yönelik ürünler geliştirirken farklılıklarını ortaya
koyma çabası içine girmektedirler. Destinasyonların mal ve hizmetlerinde farklılık
yaratarak turist beklentilerini karşılayabilmesi ve rekabet avantajı sağlayabilmesi
(Alayoğlu, 2010); doğal, tarihi, kültürel, sanatsal, çevresel, sosyal ve estetik varlıkları gibi
önemli turizm kaynaklarına sahip olması ve bunlardan yüksek katma değer yaratacak
şekilde yararlanmasıyla mümkün olabilir. Diğer taraftan bu varlıklar ancak
korunabildikleri sürece ekonomik bir değer oluşturabildiklerinden turizm
destinasyonlarının, ekonomik büyümeyle birlikte çevrelerini de korumaları ve
geliştirmeleri gerekmektedir (Gezici, 2006). Turizmde sürdürülebilirliğin benimsenmesi ve
sürdürülebilir turizm planlarının ve politikalarının oluşturulması sektöre uzun vadeli
faydalar sağlaması açısından gereklidir (McKercher, 2003). Destinasyon geliştirme
sürecinde rekabet üstünlüğü elde etmek için; sürdürülebilirlik bağlamında bütünleşik
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turizm ürünleri geliştirmek son derece önemli hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı,
Antalya destinasyonu için bir destinasyon gelişim modeli önerisi sunmaktır. Bu amaç
doğrultusunda, Weaver (2000) tarafından geliştirilen 'Destinasyon Geliştirme Senaryoları
Modeli' temel olarak kullanılmıştır.
DESTİNASYON GELİŞTİRME KAVRAMI ve MODEL ÖNERİSİ
Destinasyon Rekabetçiliğinde Ürün Geliştirmenin Önemi
Birçok tanımı olmakla beraber, Buhalis (2000: 97) destinasyonu "tüketicilere bütünleşik bir
deneyim sunan turistik ürünlerin birleşimi" olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda iki unsur
ön plana çıkmaktadır. Birincisi turistik ürünün aslında deneyim odaklı olduğu, ikincisi ise,
destinasyonların turistik ürün birleşimleri sunan yerler olduğudur. O halde
destinasyonların, rekabet avantajı yaratmak için, ziyaretçilerin deneyimlerine
odaklanmaları ve destinasyonun özellikleri ve tüketici tercihlerini dikkate alarak uygun
ürün birleşimleri sunmaları gerektiği söylenebilir. Bir destinasyonun sahip olduğu
çekicilikler ya da destinasyonda turistlere sunulan deneyim gibi fırsatlar 'ürün'
kapsamında ele alınmaktadır. Diğer bir ifadeyle, turistik ürün olarak destinasyonu
oluşturan unsurlar; çevre unsurları, hizmet altyapısı ve destinasyondan elde edilen
deneyim olarak gruplandırılmıştır (Murphy vd., 2000: 45). Bu ürünlerin geliştirilmesinde
ise destinasyonlar arasında rekabet faktörü ön plana çıkmaktadır (Ritchie ve Crouch, 2000).
Destinasyonların, daha rekabetçi olabilmeleri genellikle doğru ürün portföyüne sahip
olmalarına, doğru müşterilere ulaşmaya, doğru zamanda ve doğru fiyattan pazara
girmelerine bağlıdır. Turizm endüstrisinde yaşanan eğilimler incelendiğinde en büyük
değişimin kitleselleştirme yerine kişiselleştirme üzerine olduğu görülebilir. Örneğin,
otelcilik sektöründe geleneksek olarak statik fiyatlandırma stratejileri uygulanır, diğer bir
değişle, yüksek sezon ve düşük sezona göre fiyatlar değişir. Teknolojinin de yardımıyla
artık her otel, müşterisinin tercihlerini büyük bir kesinlikle belirleyebilmekte ve bu
bilgileri, daha sonra, müşterisine ihtiyaç duyacağı hizmetleri içeren teklifler sunma adına
kullanabilmektedir. Fiyatları günlük olarak arz ve talebe bağlı bir şekilde ayarlamak da
mümkün hale gelmiştir. Oteller, gelir yönetim sistemlerini geliştirerek daha dinamik
fiyatlandırma stratejileri yürütebilmekte ve fiyatlarını her bir müşteri segmanına göre
kişiselleştirebilmektedir. Bu eğilimin teknolojik gelişmelerle birlikte daha da
mükemmelleştirilerek devam etmesi öngörülmektedir. Destinasyonlar açısından
incelendiğinde benzer eğilimlerin olduğu görülmektedir (Pechlaner vd., 2012; Murphy vd.,
2000; Chiappa ve Baggio, 2015).
Destinasyonlar, turistleri çekmek adına genellikle birincil ürünlerini kullanmaktadırlar. Bu
kapsamda; destinasyonların fiziksel, çevresel ve sosyo-kültürel karakterleri önemli rol
oynamaktadır. Buhalis'in (2000); çekicilikler, ulaşılabilirlik, tesisler, paket turlar, etkinlikler
ve destekleyici hizmetler olarak altı başlıkta gruplandırdığı destinasyon özellikleri,
destinasyon pazarlama faaliyetlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Rekabet düzeyi yüksek
olan destinasyonlar, turistik ürünlerini bu karakterleri ile özdeşleştirerek paketler haline
getirmekte ve tanıtımlarını da bu yönde yapmaktadırlar. Böylece, ürünleri tüketiciler
tarafından çok daha tercih edilebilir olmaktadır.
Turizm, temelde deneyim odaklıdır. Turistler, birtakım beklentiler ile gittikleri
destinasyonların özelliklerini dikkate alarak bir deneyim elde etmek ister. Turistik ürüne
yönelik talep; turistlerin beklentilerinden, destinasyonun imajından, ürün portföyünün
özelliklerinden, daha önceki ziyaretçilerin tatmin olma ve tavsiye etme durumlarından
oldukça etkilenmektedir. Turistler, artan oranda, destinasyonlardan istedikleri
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deneyimleri yaşatmasını, yaşam tarzlarını, kimliklerini ve sosyal statülerini
yaratmalarında kendilerine yardımcı olmasını beklemektedir. Bu nedenle çekicilik
unsurları ve alt yapı değil, bu unsurların turistlere sağladığı deneyim bir destinasyonu
rekabetçi yapmaktadır (Benur ve Bramwell, 2015).
Sahip olunan çekiciliklerin yanı sıra, yerel halkın, işletmelerin, turizm yönetimi tarafından
oluşturulan turizm arzının doğru şekilde yapılandırılması son derece önemlidir. Bu
yüzden destinasyonlar kendi özellikleri çerçevesinde ve turistlerin tercihlerini dikkate
alarak birincil/temel ürünlerini geliştirmek ve tanıtmak durumundadırlar (Benur ve
Bramwell, 2015). Eğer turistik ürünler taleple doğru orantılı olarak geliştirilmezse,
destinasyon bütünlüğünü sağlamak ve dolayısıyla sürdürülebilir bir turizm anlayışına
sahip olmak mümkün olmayacaktır. Destinasyonlar bu anlamda turizm ürün
deneyimlerinin turizm çalışanları, yerel halk ve tüketiciler tarafından ortaklaşa üretildiği
veya yaratıldığı yerler olarak da tanımlanabilir. Turizm paydaşlarını oluşturan; yerel halk,
turizm işletmeleri, turizm yönetiminde söz sahibi olan kurumlar gibi temsilcilerin
işbirliğinin gerekliliği bu noktada ortaya çıkmakta ve yapılan birçok çalışmada bu
konunun önemi vurgulanmaktadır (Jamal ve Getz, 1995; Bramwell ve Lane, 2000;
Presenza, 2006; Beritelli, 2011; Kozak vd., 2012). Bu anlamda, her paydaşın kendi görev ve
sorumluluklarını yerine getirerek oluşturulacak plan ve projelerin hayata geçirilmesinde
iş birliği halinde olup ortak hareket etmesi gerekmektedir.
İnovatif destinasyonlar, tüketiciler ile hizmet sağlayıcılar arasındaki ilişkileri interaktif bir
öğrenme süreci olarak görüp, yeni ürün geliştirme gibi faaliyetleri bu sürecin analizleri
sonucu gerçekleştirmektedirler. Yenilikçi ve inovatif destinasyonlar yeni ürünler
geliştirmenin yanı sıra, bilgi teknolojilerini etkin kullanabilir (Racherla vd., 2008), mevcut
ve yeni ürünler arasında tematik ve uzamsal bağlar kurabilir, farklı ürünleri birleştirebilir,
yeni ürünleri kitle ve niş pazarlarla doğru eşleştirebilir, aynı ürünü yeni yollarla
pazarlamanın yollarını bulabilir ve ürün tedarikçileri arasında daha verimli işbirlikleri
kurabilir. Bunları yaparken yeni üretim yöntemleri ve yeni örgütlenme (Sara ve Bo, 2007;
Pechlaner vd., 2012; Baggio vd., 2010) biçimleri tasarlayabilirler.
Weaver’ın Destinasyon Geliştirme Senaryoları Modeli
Weaver (2000) destinasyonların, turizm yoğunluğunun derecesi (düşük ve yüksek) ile
düzenlemelerin miktarları (düşük ve yüksek) arasındaki ilişkiye dayanan dört kategoride
ele alınabileceğini belirtmekte (Şekil 1) ve bir durumdan diğerine geçiş yapılabilecek yedi
senaryo çerçevesinde destinasyonların diğer bir aşamaya geçebileceklerini öne
sürmektedir.
Modele göre CAT destinasyonlar, herhangi bir düzenlemenin olmadığı küçük ölçekli
turizm sektörüne sahip alternatif turizm destinasyonlarıdır. Pazarlar, konaklama tesisleri,
çekicilik unsurları ve ekonomik yapıları itibariyle alternatif turizm özellikleri sergilemekle
beraber uygun düzenlemelerden yoksundurlar. Genellikle Butler’ın (1980) destinasyon
yaşam döngüsünde “keşif” aşamasında olan destinasyonlar, Weaver’in modelinde bu
safhada yer almaktadır. DAT olarak adlandırılan destinasyonlar ise bu düzenlemelerin
yapıldığı alternatif turizm destinasyonlarıdır. UMT destinasyonlar, gerekli kural ve
düzenlemelerin eksikliğinde, mevcut çevresel ve sosyo-kültürel taşıma kapasitelerinin
aşıldığı durumlarda turizm gelişiminin doğal sonucu olarak görülmektedir. SMT
destinasyonlar ise, teoride, yüksek yoğunluklu, büyük ölçekli turizm sektörünün
belirlenmiş taşıma kapasiteleri ve sınırları dâhilinde varlığını sürdürdüğü destinasyonlar
olarak tanımlanmaktadır (Weaver, 2000).
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Şekil 1. Destinasyon geliştirme senaryoları
Kaynak: Weaver, D. B. (2000). A Broad Context Model of Destination Development Scenarios, Tourism
Management, 21(3): 217–224.

Modelde Şekil 1’de oklarla görüldüğü üzere destinasyonlar yedi senaryo ışığında bir
durumdan diğer bir duruma doğru geçiş yapmaktadır. Sadece mantıksal olarak yüksek
yoğunluklu destinasyonların düşük yoğunluklu yapıya geçmeleri gerçek hayatta mümkün
olamayacağı için senaryolara dâhil edilmemiştir. Bu yedi senaryo kısaca aşağıda yer
almaktadır:
CAT  UMT; Koşulsal alternatif turizmden sürdürülemez kitle turizmine evrilmeyi ifade
etmektedir. Destinasyonlar için arzu edilmeyen bir durum olarak görülebilecek bu geçişin
temel nedeni, zayıf olan ya da hiç olmayan yasal düzenlemeler ve büyümeyi destekleyen
yeterli boyuttaki gerçek veya potansiyel çekicilik unsurlarıdır. İspanya, Fransa ve
Türkiye’de bazı bölgelerin gelişimlerinin bu yönde olduğu söylenebilir.
CATDAT; Koşulsaldan planlı alternatif turizme geçiş yapan destinasyonlar,
büyümeden kaçınan ve daha düşük bir yoğunluk seviyesinde turizm hareketlerini
düzenleyen destinasyonlardır. Doğal çevrenin zarar görme potansiyeli olan, düşük taşıma
kapasitesine sahip, çekicilik unsurlarının kitle turizmi için uygun olmadığı, yerel halkın
düşük ve orta seviyedeki bir turizm gelişimini desteklediği destinasyonlar bu geçişi
yaşayabilirler. Büyük ölçekli bir turizm ve daha sürdürülebilir bir kitle turizmi yapmak
isteyen destinasyonlar da önce bu aşamaya geçmek isteyebilir. Buna örnek olarak, ulusal
parklara yakın destinasyonlar ya da ada destinasyonlar verilebilir.
CATSMT; Eğer mega tatil köyleri, yüksek derece yasal düzenlemeler eşliğinde çevresel
ve sosyal maliyetleri en aza indirecek şekilde, hızlı bir şekilde oluşturulursa koşulsal
alternatif turizm destinasyonundan sürdürülebilir kitle turizm destinasyonuna geçiş
yaşanabilir.
DATSMT; Daha önce ifade edildiği gibi DAT, sürdürülebilir kitle turizmine (SMT) geçiş
olarak görülebilir. Çevresel ve sosyal taşıma kapasitelerini kademeli olarak artırarak
(eğitim programları, altyapının iyileştirilmesi, yeni yatırım stratejileri vb.) ya kitle
turizmine uygun yeni bir ürün portföyü geliştirerek (örneğin deniz kıyısına yakınsa 3S
turizmine yönelerek) ya da mevcut olan küçük ölçekli dinamiklere sahip olan ürününe
daha fazla ziyaretçi çekerek bu değişim sağlanabilir. Her iki durumun kendine özgü
yönetsel zorlukları vardır.
DATUMT; DAT destinasyonlar, eğer uygun ayarlamaları yapmaz ya da var olan yasal
düzenlemeleri gevşetir veya tamamen ortadan kaldırırlarsa, sürdürülebilir olmayan bir
kitle turizm destinasyonlarına dönüşme durumu yaşayabilirler.
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SMT UMT; Sürdürülebilir kitle turizm destinasyonları, taşıma kapasitesi eşiği ile ilgili
yaşanan yoğunluk artışı, plan ve programların iyi ayarlanamaması ya da düzenlemelerin
gevşetilmesi gibi sebepler sonucu sürdürülebilir olmayan kitle turizm destinasyonlarına
dönüşebilir. Destinasyonun yakın çevresinin aşırı büyümesi de bu değişime yol açabilir.
Makro ve sektörler arası düzeyde ele alınacak planlamalar ile dış çevrenin olumsuz
sonuçlarından kaçınmak mümkün olabilecektir.
UMTSMT; Sürdürülebilir olmayan kitle turizminden sürdürülebilir kitle turizmine
dönüşmek belki de en zor olanıdır. Bunun temel nedeni olarak da verilen hasarların
düzeltilmesi için yüklenilecek maliyet gösterilebilir ki bazı hasarlar geri
döndürülemeyecek boyutlara ulaşmış olabilir. Bu senaryoda yer alan önemli faktörler
olarak; hasarın boyutu, süreci tersine çevirmek için gerekli olan zaman ve çabanın miktarı
ve paydaşların gerekli adımları atmak için ne kadar istekli olduğudur.
Antalya Destinasyonu için Sürdürülebilir Gelişim Modeli Önerisi
Weaver’ın destinasyon gelişim senaryoları modeli ışığında Antalya’nın gelişim modelini
belirlemek ve bu model çerçevesinde öneriler geliştirebilmek için öncelikle Antalya’nın
kısaca destinasyon yapısını ortaya koymak gerekmektedir.
Tablo.1 Antalya İli Alt Destinasyonlarının Tesis, Yatak ve Yüzölçümü Verileri
Tesis
Yatak
Tesis
Baş. Yüzölçümü
Km² Başına
Sayısı*
Sayısı*
Ort. Yatak
(Km²)
Yatak
MANAVGAT
542
191741
354
2351
81.56
ALANYA
509
154717
304
1577
98.11
KEMER
406
102357
252
412
248.44
SERİK
96
73533
766
1263
58.22
AKSU
32
33574
1049
406
82.69
MERKEZ
455
39596
87
934
42.39
GAZİPAŞA
12
3369
281
1111
3.03
DEMRE
34
3214
95
329
9.77
KAŞ
227
9351
41
1750
5.34
KUMLUCA
119
7466
63
1225
6.09
FİNİKE
26
2022
78
768
2.63
DÖŞEMEALTI 8
555
69
687
0.81
KORKUTELİ
7
261
37
2433
0.11
ELMALI
9
562
62
1433
0.39
AKSEKİ
2
90
45
1544
0.06
TOPLAM
2.484
622.408
251
18.223
34.16
Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden ve Harita Genel Komutanlığı web sayfasından
elde edilen verilerden oluşturulmuştur.
(*Tesis ve yatak sayıları; Turizm İşletme Belgeli, Turizm Yatırım Belgeli ve Belediye Belgeli tesisler
toplamıdır.)

Turizmde sürdürülebilirliği sağlamanın temel koşullarından bir tanesi fiziksel kapasitenin
taşıma kapasitesini aşmaması gerekliliğidir. Her ne kadar taşıma kapasitesinin ölçümü ve
sınırlarının belirlenmesi ile ilgili üzerinde hem fikir olmuş bir tanım olmasa da (Simon vd.,
2004), ekolojik kapasite, sosyal kapasite ve psikolojik kapasiteyi doğrudan etkilemesi
açısından km2 başına düşen yatak sayısı bir gösterge olarak kullanılabilir. Bu nedenle
Antalya’nın turizm endüstrisinin sürdürülebilirliği ve taşıma kapasitesi ile ilgili olarak
aşağıda yapılacak değerlendirmeler, daha çok tesis sayısı, yatak sayısı ve km2 başına
düşen yatak sayıları ile yapılmıştır.
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Şekil 2. Antalya alt destinasyonlarının toplam ve tesis başına ortalama yatak sayları (2015)
*Merkez; Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçeleri toplamı olarak alınmıştır.
Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden elde edilen verilerden oluşturulmuştur.

Tablo 1’de Antalya’nın alt destinasyonlarının turizm yoğunluğunu gösteren çeşitli veriler
mevcuttur. Tablo 1’de yer alan verileri daha iyi yorumlayabilmek için Şekil 2 ve Şekil 3
incelenebilir. Şekil 2’de her bir alt destinasyonun toplam yatak sayısı ve ortalama yatak
sayısı verilmiştir. Ortalama yatak sayısı bakımından Aksu 1049 yatak ile bölgenin en
büyük tesislerinin yer aldığı ilçe olurken, Serik Aksu’yu ortalama 749 yatak ile takip
etmektedir. Toplam yatak sayısı açısından ise Manavgat 200 bine yaklaşan yatak ile ilk
sırada yer almaktadır. Alanya 150 bini aşan yatak sayısı ile ikinci ve Kemer 100 bin civarı
yatak sayısı ile üçüncü sırada yer almaktadır.

Şekil 3. Antalya alt destinasyonlarının km2 başına ve toplam yatak sayıları (2015).

*Merkez; Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçeleri toplamı olarak alınmıştır.
Kaynak: Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden elde edilen verilerden
oluşturulmuştur.
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Şekil 4. Antalya km2 başına yatak yoğunluğu haritası (2015)
Kaynak: Yazarlar tarafından geliştirilmiştir.

Şekil 3’te destinasyonların km2 başına yatak sayıları gösterilmektedir. Kemer yaklaşık 250
yatak ile turizm yatırımının en yoğun yapıldığı yer olurken, Alanya, Manavgat ve Aksu
yüzölçümlerine göre diğer yoğun destinasyonlardır. Antalya’nın genel ortalaması ise tesis
başına ortalama 251 yatak ve km2 başına da 34 yataktır. Antalya haritası üzerinde
görüldüğü üzere yoğunluğun daha çok kıyı kesimlerinde olduğu, ancak Kumluca-Kaş
arası ile Gazipaşa’nın yoğunluk açısından Kemer-Alanya arasına göre çok daha düşük bir
turizm yapılaşmasına sahip olduğu görülebilir (Şekil 4). Bunun temel nedeni olarak, bu
bölgelerin coğrafi yapısı gösterilebilir. Elmalı, Korkuteli, Akseki gibi iç kesimlerde ise
turizm yoğunluğu en düşük seviyededir.
Yukarıdaki değerlendirmeler ışığında ve Antalya’nın turizm çeşitliliği göz önüne
alındığında Antalya için geliştirilecek destinasyon geliştirme modeli için çoklu-kategorili
bir yaklaşım kurgulanabilir. Model çerçevesinde Antalya’nın mevcut turizm yapısını
Kemer-Alanya arasındaki kıyı şeridi için Sürdürülebilir Olmayan Kitle Turizmi
(Unsustainable Mass Tourism-UMT) destinasyonu ve Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı,
İbradı, Akseki ve Gündoğmuş’u içine alan iç kesimleri Koşulsal/Düzenli Olmayan
Alternatif Turizm (Circumstantial Alternative Tourism-CAT) destinasyonu olarak
değerlendirmek mümkündür. Kumluca-Kaş arası ve Gazipaşa ise mevcut durumda hem
yoğunluk açısından hem de tesislerin büyüklüğü açısından CAT destinasyonlara daha
yakın konumdadırlar. Bu yüzden, bu destinasyonlar önerilen modelde üçüncü bir
kategoride ele alınmamakta ve CAT destinasyonlar arasında yer almaktadır.
Modelde kıyı şeridinin mevcut sürdürülebilir olmayan kitle turizm (UMT)
destinasyonundan sürdürülebilir kitle turizm (SMT) destinasyonuna geçiş ve iç kesimler
için koşulsal (plansız/düzenli olmayan) alternatif turizm (CAT) destinasyonundan planlı
alternatif turizm (DAT) destinasyonuna geçiş önerilmektedir (Şekil 5). Aynı zamanda
modelde, iç kesimler ile kıyı şeridi arasında ürün çeşitlendirme ve ürün kombinasyonları
geliştirerek bütünleşik bir turizm sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır.

Şekil 5. Antalya için sürdürülebilir destinasyon gelişim modeli
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Sürdürülebilir Olmayan Kitle Turizminden Sürdürülebilir Kitle Turizmine Geçiş
(UMTSMT); Antalya ilinin, Şekil 3’te görüldüğü üzere, Kemer ile Alanya arasındaki
sahil kesiminde yoğun bir turizm yapılanması mevcuttur. Özellikle Kemer, km2 ye düşen
248 yatak ile yoğunluğun en fazla olduğu destinasyondur. 1980’li yıllarda Güney Antalya
Projesi ile planlı bir yaklaşım ile oluşturulan Antalya’nın kıyı turizm gelişimi, 90’lı yıllarla
beraber plansız ve düzensiz bir turizm gelişimi göstermeye başlamıştır. Genellikle ‘her şey
dâhil sistemi’ ile çalışan büyük ölçekli otellerin olduğu bu bölgede, yatak kapasitesinin
yoğunluğu ve yaz turizmine aşırı bağlılık atıl kapasitenin artmasına neden olmuş, Kemer,
Merkez, Aksu, Serik, Manavgat ve Alanya sürdürülebilir olmayan kitle turizmi (UMT)
destinasyonu haline dönüşmüştür. Doğal ve sosyal çevreye olan zararları en aza indirecek
önlemlerin yeterince alınmamış olması da sürdürülebilir turizm anlayışı ile bağdaşmayan
bir kitle turizminin oluşmasına yol açmıştır.
Türkiye’de belki de en önemli sorunların başında turizm destinasyonlarınınn taşıma
kapasitelerinin belirlenmemesi ve dolayısıyla da taşıma kapasitelerinin aşılıp
aşılmadığının takip edilmemesi gelmektedir. Destinasyonların taşıma kapasitelerini
(ekolojik, sosyal, psikolojik vd.) belirleyecek araştırmaların yapılması gerekmektedir.
Taşıma kapasitelerinin kabul edilebilir değişim sınırlarını belirleyecek, ölçümlerini
yapacak ve atılacak adımlara yol gösterecek “Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu
Göstergeleri”ni içerecek bir ölçüm ve yönetim sisteminin kurulması gerekmektedir.
Destinasyonun bu anlamdaki performansının değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin
etkin bir şekilde alınabilmesi adına önemli bir işlev yerine getirilecektir.
Hem mevcut yasa ve kuralların hem de eksik olan yasal düzenlemelerin yapılarak
gevşetilmeden uygulanması, işletmelerin, yerel yönetimlerin, yerel halkın ve diğer
paydaşların sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimsemelerini kolaylaştıracaktır.
Çevrenin korunmasını özendirici sertifikaların (yeşil yıldız vb.) çok daha teşvik edici
olması ve hatta belirli oranlarda zorunluluk olarak uygulanması sağlanabilir. Özellikle geri
dönüşüm, yenilenebilir enerji gibi konularda kampanyalar, eğitimler, teşvikler ve örnek
uygulamaların paylaşılması ile geniş çaplı farkındalık yaratma projeleri hayata
geçirilebilir. Özellikle çeşitli yerel halk gruplarına, turizm çalışanlarına, yatırımcılara
yönelik eğitimler ile ekolojik çevreye duyarlı, yerel kalkınmayı destekleyen ve turistlerin
deneyimlerini zenginleştirme odaklı bir yaklaşımla, insana ve doğaya saygılı, sorumlu bir
turizm anlayışı geliştirmek mümkün olabilir.
Koşulsal (Plansız) Alternatif Turizmden Düzenli (Planlı) Alternatif Turizme Geçiş
(CATDAT); Antalya’nın turizm yoğunluğu genellikle kıyıdan en fazla 10 km. içeriye
kadar olan bant boyunca devam etmekte ve iç kısımlarda bu yoğunluk en düşük seviyesine
ulaşmaktadır. Bu kategoriyi iç kısımlar ve kıyı kesimler olmak üzere iki kısımda ele almak
mümkündür. Bu ayrımda coğrafi yapının önemli etkisi vardır. Korkuteli, Elmalı, İbradı,
Akseki, Gündoğmuş ve merkeze yakın olmasına rağmen Döşemealtı ilçesini bir kısımda;
kıyı şeridinde yer alan Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Gazipaşa ilçeleri de diğer bir
kısımda ele alınabilir. Kıyı kesimlerdeki bu destinasyonlar iç kesimlere nazaran biraz daha
gelişmiş ve turizm hareketlerinin görece daha yoğun olduğu bölgelerdir. Ancak model
kapsamında bu destinasyonlar, sahip oldukları düşük ölçekli turizm yapısı ile koşulsal
(plansız) alternatif turizm destinasyonu olarak değerlendirilmişlerdir.
İlk kısımda yer alan iç bölge destinasyonların başlıca turizm potansiyelleri arasında doğal
çevre (asırlık çınar ağaçlarını barındıran milli parklar, göller, ormanlar, yaylalar vb.) ile
tarihi ve kültürel özellikler (Yörük kültürü, düğme evleri, tarihi konaklar vb.) gelmektedir.
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Bu bölgelerde çok düşük yoğunluklu turizm faaliyetleri gerçekleşmekte, genellikle de
doğa turizmi amaçlı seyahatler yapılmaktadır. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda
doğal ve kültürel çevrenin tahrip olma olasılığı mevcuttur. Alternatif turizm olanakları
açısından zengin olan bu bölgenin daha planlı bir alternatif turizm bölgesi olması için
bölgede koruma-kullanma dengesinin gözetildiği ve dünyada kabul görmüş standartların
(ecolabel vb.) uygulandığı bir turizm yapısı oluşturulmalıdır. Yerel halka yönelik çevrenin
ve kültürel miras alanlarının korunması, genel turizm bilgisi gibi konularda
bilinçlendirilme çalışmalarının yürütülmesi önem arz etmektedir. Yerel yönetimlerin ve
ilgili kamu kuruluşlarının sorumluluk alanları ile ilgili sürdürülebilir turizm gelişimi
konusunda etkin ve aktif rol oynamalarının sağlanması gerekmektedir.
Bu bölgelerin sahip olduğu alternatif turizm potansiyelleri göz önüne alındığında ürün
geliştirme ve çeşitlendirme açısından önemli fırsatlar yaratılabilir. Kitle turizmi ile
alternatif turizm arasında kurulacak ilişkiler her iki aşamadaki destinasyonlar için
avantajlar oluşturacaktır. Örneğin, son yıllarda gelişmekte olan Yaratıcı Turizm
kapsamında turistler gittikleri yerlerdeki yerel kültürü bizzat deneyimleyerek tatillerini
zenginleştirmektedirler. Yöreye özgü el sanatları, yemek pişirme ya da dans kursları gibi
onlarca farklı faaliyetlerin bu anlamda geliştirilmesi ile turistlerin aktif olarak faaliyetlere
katılımları sağlanabilir. Bu ürünlerin kitle turizmi ürünleri ile (3S) birleştirilerek
geliştirilmesi sağlanabilirse oluşturulacak planlı alternatif turizm destinasyonları ile
sürdürülebilir kitle turizm destinasyonları arasında uygun bir ilişki ortaya çıkartılabilir.
Turizmin yoğunluğunun daha homojen dağılmasını ve taşıma kapasiteleri üzerindeki
baskıların azalmasını sağlayacak bu yaklaşım aynı zamanda turizmden elde edilen
faydanın daha iyi bir şekilde dağılmasına yardımcı olacaktır.
Kitle turizmi yapılan bölgelerde yer alan büyük işletmelerin iç bölgelerde yer alan doğa
temelli projelere ve yerel halkın da dâhil olacağı turizm faaliyetlerine sponsorluk veya
ortaklık yoluyla katkı sağlaması da, bu ilişkilerin kurulmasında etkili olabilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm sektörünün özellikle son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte hızla büyüme,
genişleme kaydettiği ve değişim sürecine girdiği görülmektedir. Bu değişimin yanı sıra
farklılaşan turist beklentileri ve yeni turizm trendleri ortaya çıkmaktadır. Ancak bu
değişime cevap verebilmek; sürdürülebilir gelişme ilkelerini benimseyerek turistik
ürünlerin çeşitlendirilmesini ve alternatif turizm türlerinin geliştirilmesini
gerektirmektedir. Bu şekilde gelişmiş ekonomiler sürdürülebilirlik endişelerini bir kenara
bırakarak hem ülkelerindeki mevsimsel yoğunluğu önleyebilmek hem de kitle turizminin
ortaya çıkardığı hasarı minimize etmek amacıyla, turistlere destinasyon deneyimini
yaşatan yeni turizm beklentilerine uygun yeni destinasyon ürünleri geliştirmektedirler.
Prideaux (2009) bir destinasyonun gelişimi için sürdürülebilirliğin önemine vurgu
yapmıştır. Yeni bir ürün geliştirme sürecinde ise fikirleri eleme aşamasında
sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmaktadır (UNWTO, 2007: 88). Bu kapsamda
Antalya'nın sürdürülebilir bir destinasyon olarak geliştirilmesi ve bu yönde rekabet
gücünü artırması için sahip olduğu turizm kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeli ve
turizme kazandırılmalıdır.
Bu çalışmada, turizmde sürdürülebilirliği sağlayarak rekabet avantajı oluşturmak için
destinasyon geliştirme senaryoları modellerinden UMTSMT ve CATDAT
modellerinin Antalya iline uygun olduğu görüşünden yola çıkılmıştır. Amaç; turizm
faaliyetlerinin yoğun olarak yaşanmadığı yerlerin sahip olduğu doğal, kültürel, sanatsal
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değerler gibi turizm kaynaklarından oluşan turizm potansiyelini, destinasyon
modellerinden UMTSMT ve CATDAT modelleri kapsamında sürdürülebilirlik
kavramı çerçevesinde ortaya koymaktır. Görüldüğü gibi sürdürülebilir bir destinasyon
geliştirirken alternatif turizm kapsamında ürünlerin; Antalya'nın doğal, sosyal, kültürel,
tarihi değerler gibi birçok yönden sahip olduğu zenginlik ile hem kıyı şeridi hem de şehrin
iç kesimlerinde geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu anlamda daha çok kıyı şeridi ile ön
planda olan Antalya’nın iç kısımlarının sahip olduğu alternatif turizm potansiyeline
yönelik geliştirilen turizm planlama ve stratejilerine yön verebilecek değerlendirmeler
yapılmış ve buna bağlı olarak Antalya’nın turizm sektöründeki rekabet avantajını
artırabilecek faktörler de çalışma kapsamında tartışılmıştır. Bu çalışmada geliştirilen
model kapsamında bu doğrultuda çeşitli öneriler getirilerek Antalya’nın bütünleşik bir
turizm sistemine sahip olması gerekliliği ifade edilmiştir.
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ÖZET
Sürdürülebilir turizmde bilgi ve bilginin etkin yönetimi sorunu, günümüzün rekabetçi
dünyasında sadece turizm işletmeleri için değil, turizme konu olan şehirler için de kritik
bir öneme sahiptir. Bu nedenle, kentler içinde bilginin etkin ve doğru zamanda
kullanılması ve yönetilmesi, rekabette öne geçmek ve turizmde sürdürülebilirliği
sağlamak gibi amaçlara ulaşmada daha üstün bir konuma geçilmesini sağlamaktadır. Bu
durum günümüzün bilgiye dayalı toplum yapısına uygun olarak bilgi şehirleri/kentleri
kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bilgi şehri kavramı, bilgiye dayalı gelişim sürecinde bilgi
yönetimi araçlarını ve aşamalarını toplumsal yaşamın tüm safhalarına yerleştirmiş şehirler
olarak açıklanmaktadır. Bu çalışmada, Çanakkale’nin sahip olduğu toplumsal, kültürel,
tarihi ve doğal turizm çekiciliklerinin, sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde turizme
sunulması aşamasında bilginin ve bilgi yönetim süreçlerinin rolü irdelenmektedir.
Buradan hareketle sürdürülebilir turizm kapsamında Çanakkale bir bilgi şehri midir?
Sorusunun cevabı aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Bilgi Yönetimi, Bilgi Şehirleri
GİRİŞ
Giderek artan uluslararası turist hareketleri, beraberinde mevcut destinasyonlarda sosyal,
kültürel, ekonomik, doğal ve yapısal çevreye yönelik taşıma sorunları yarattığı gibi, yeni
destinasyonlara yönelik ilgiye ve düzenli bir arayışa neden olmaktadır. Yeni
destinasyonların bir turistik ürün olarak sunulması, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir
gelişme kavramlarını da beraberinde getirmiştir (Duran, 2011). Sürdürülebilirlik
kavramının tam anlamıyla tüm kent paydaşlarınca algılanmış olması; şehrin turizmine,
turistik ürüne ve turizm pazarına karşı farkındalık yaratmaktadır. Dolayısıyla, bilginin
etkin yönetimi kavramı ve günümüzün bilgiye dayalı toplum yapısına uygun olarak bilgi
şehirleri/kentleri kavramı giderek önem kazanmaya başlamıştır. Bilgi şehri kavramı,
bilgiye dayalı gelişim sürecinde bilgi yönetimi araçlarını ve aşamalarını toplumsal
yaşamın tüm safhalarına yerleştirmiş şehirler olarak açıklanmaktadır (Pyo, 2005; Goldberg
vd., 2006; Edvinsson, 2006). Günümüzde kentler sahip oldukları doğal, kültürel, sosyal ve
tarihi değerlerin turizme sunulması aşamasında bilginin, hem bir yenilenme aracı olması
hem de sürdürülebilirliğin sağlanmasında en temel kaynak olması açısından büyük önemi
olduğu konusunda birleşmektedirler (Duran 2004).
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PROBLEMİN SUNUMU
Crano’ya göre (2002), araştırma probleminin belirlenmesinde üç temel kaynak önemli rol
oynamaktadır. İlki, araştırma yapılmak istenen alanla ilgili kuram ve araştırma yazını,
ikincisi araştırmacının bireysel ve mesleğe dönük deneyimleri, üçüncüsü ise ilgili alanda
karşılaşılan toplumsal sorunlardır. Bu araştırmada, Çanakkale ilinin bilgi yönetimi
araçlarını ve aşamalarını toplumsal yaşamın tüm safhalarına yerleştirip yerleştirmediği
göz önüne alınarak, Çanakkale’nin ne ölçüde bilgiye dayalı bir şehirdir olduğunun
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında araştırmanın problemini
“Çanakkalenin toplumsal, kültürel, tarihi ve doğal turizm çekiciliklerinin, sürdürülebilir turizm
anlayışı çerçevesinde turizme sunulması aşamasında, bilginin ve bilgi yönetim süreçlerinin rolü
nedir? Çanakkalenin bilgi şehri olmasına yönelik eksiklikleri nelerdir, neler yapılmalıdır?” şeklinde
belirlemek mümkündür.
İLGİLİ YAZIN
Dünya üzerinde yaşanan değişim rekabeti bir yaşam olgusu haline getirmiş, bu yeni yaşam
biçimi içinde bilgiye de yeni roller ve değerler eklenmiştir (Duvall, 1999; Duran 2004).
İnsana bağlı bir süreç olan bilginin etkin yönetimi kurumlar, kentler ve ülkeler açısından
büyük bir önem kazanmıştır ( Probst vd., 2000). Günümüzde toplumlarının, bilgiye
ulaşması kolay olsa da bilginin korunmasında ve saklanmasında çeşitli sıkıntılar meydana
gelebilmektedir. Örgütlerin bilgi yönetim süreçlerinde gerekli bilgiyi fark etmesi, amaca
uygun kullanabilmesi, saklama, koruma ve geliştirme girişimleri entellektüel sermayenin
kontrol edilebilmesi ve rekabet üstünlüğünü sağlayabilmesi açısından önemsiz
sayılamayacağı kadar değerlidir (Selvi 2012:194-203). Bu nedenle toplumların ve örgütlerin
mevcut yaşam döngülerinde etkin ilerleyiş kaydedebilmeleri için amaca uygun bilgi elde
edilmeli, uygulanmalı, paylaşılmalı ve gerekli koşullarda saklanmalıdır.
1950 ve 60'lı yıllarda özellikle Amerika, Japonya ve Batı Avrupa ülkeleri gibi ülkelerde bilgi
teknolojilerinin tarım, sanayi, eğitim, sağlık, iletişim ve hizmet sektörlerinde
kullanılmasıyla gelişen bilgi toplumu olgusu bilginin zamanla ekonomik, siyasal, sosyal
ve kültürel alanlarda kullanılmasına, daha da önemlisi uluslararası bir uyumun
sağlanmasına neden olmuştur (Çoban 1997). Söz konusu uluslararası uyum; örgüt içinde
yeni bilgi üretmek, dışardaki değerli bilgiyi örgüt bünyesine kazandırmak, açık bilgi
kullanmak, toplumsal kültür ve özendiriciler aracılığıyla bilginin büyümesi ve yayılması
gibi amaçları olan bilgi yönetim süreçlerince sağlanmaktadır (Çapar 2003). Bilgi yönetim
süreçlerinde örgütlerin ve/veya bilgi toplumlarının karar vermek için kullanacağı bilginin:
doğruluk, uygunluk, zamanlılık, tamlık, denetlenebilirlik, kısalık, güncellik ve
ekonomiklik gibi özellikleri taşıması gerekmektedir (Durna & Demirel 2008:135).
Bilginin beraberinde gelen bir kavram olan bilgi yönetimi, bugün bilginin merkez
rolünden dolayı, yönetim süreçlerinin en önemli eylemlerinden biridir. Etkili bir yönetim
sürecinin gerçekleşmesi ve hedeflenen gelişime ulaşma amacına, doğru bilgi yönetimi
sayesinde ulaşılabilmektedir. Günümüzün rekabetçi dünyasında yaşamın her alanında
sürdürülebilirliğin sağlanması, bilgi ve bilginin etkin yönetimi ile doğrudan ilişkilidir.
Çünkü bilgi yönetimi yeni değerler üretme ve bu değerler çerçevesinde rekabet avantajı
yaratma kabiliyeti ile kuruluşlara olduğu gibi kentlere de sürdürülebilirliğin sağlanması
sürecinde önemli bir değer kazandırmakta ve rekabet avantajı sunmaktadır (Duran, 2004;
Pyo, 2005). Bilgi yönetim süreci, başta rekabet avatajı sağlamakla beraber, bilgi kaybını
önleyerek daha etkin kararlar alınmasına, uygulanabilirlik ve esnekliğin oluşturulmasına,
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yetenek ve ürün geliştirme fırsatının yaratılmasına ve verilen hizmet sürecine
odaklanılmasına olanak sağlamaktadır (Ilgaz 2005:249). Dolayısıyla bilgi yönetimi
yaşamın her alanında değer yaratan bir unsur olarak ele alınmaktadır (Geisler, 2007; Shaw
and Williams, 2008; Ragsdell, 2009). Şekil. 1, bilgi yönetim sürecine yönelik önerilmiş olan
bir modeli göstermektedir. Modelde yenilik ve rekabetçilik arasındaki ilişki açıklanmaya
çalışılmaktadır.
Söz konusu model, bilgi geliştirme sürecinin ve bu sürecin etki alanlarının birleştirilmesine
katkı sağlamaya dönüktür. Örgütlere sağlanacak bu katkıda kuşkusuz ki birimlerin
yönetim çabaları üzerinde odaklanmış olması gerekmektedir (Carneiro 2000:96-97). Bilgi
yönetimi, günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde kuruluşların, kentlerin ve ülkelerin en
büyük rekabet silahı haline gelmiştir. Kentler sahip oldukları bilgiyi etkin bir şekilde
kullanabildikleri oranda üstünlük kurabilmekte ve bu üstünlüğü sürdürülebilir
kılabilmektedir. Dolayısıyla kuruluşlar için olduğu gibi kentler için de bilgi, hem insan
hayatını kolaylaştırmak ve kent yaşamına dinamizm katmak hem de küresel pazarda etkin
olabilmek, rekabette öne geçmek ve bu avantajı sürdürülebilir kılmak için stratejik bir
kaynak konumundadır (Anckar ve Walden, 2001; Wiig, 1999). Bilgi yönetim sürecini aktif
olarak kullanan bir şehir, aynı zamanda tüm paydaşların eşit olarak bilgiden haberdar
olduğu ve bilgi paylaşımı sürecine etkin olarak katıldığı bir kent anlamına gelmektedir.
Genel olarak bilgi şehri; bilginin sürekli oluşturulmasına, paylaşılmasına,
değerlendirilmesine, yenilenmesine, güncellenmesine olanak vererek ve bu süreçleri
teşvik ederek, bilgiye dayalı kalkınmayı hedefleyen şehirdir (Edvinsson, 2006; Goldberg
vd., 2006; Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Araştırmalar bilgi şehirlerinin, güçlü ve etkin
yenilenme dinamiği, daha sürdürülebilir bir ekonomi, daha iyi eğitim hizmetleri vb.,
avantajların birleşimi olduğu üzerinde birleşmektedir (Goldberg vd., 2006; Metaxiotis ve
Ergazakis, 2008).
Bir bilgi şehrinin oluşturulması, geliştirmesi için tüm toplumsal kesimlerin, yerel
yönetimin, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının ve üniversitelerin aktif desteği
gereklidir. Ayrıca bir bilgi şehri yaratma sürecinde; vizyon, strateji, mevcut durumun
derinlemesine analizi ve tanımı gereklidir (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Bu bağlamda
bir turizm kentinde bilgi temelli gelişim süreci: şehir ve bölge planlamacıları, endüstri ve
sektör temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerin, yörenin ve yörede yaşayan
toplumun doğru yönde gelişiminin sağlanmasına yönelik katkılarını gerektirmektedir
(Duran, 2012). Özellikle eylem planlarının dikkatli bir şekilde uygulanması ve mevcut
duruma göre yeniden değerlendirilmesi, geleneksel alt yapının kontrol edilmesi ve
teknolojik yatırım yapılması bilgi şehri olmanın en önemli basamakları olarak öne
çıkmaktadır. (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Bu bağlamda turizmde sürdürülebilir bir
kentsel gelişim süreci ve bu sürecin bilgi temelinde ve tüm paydaşların etkin katılımıyla
planlanması toplum düzeyinde sürdürülebilir bir bilgi şehri olma noktasında kritik bir
elementtir (Inskeep, 1991; Duran, 2012). Bir kentin bilgi şehri olabilmesi için; ulaşım, alt
yapı, kültürel ve sosyal faaliyetler, iletişim gibi birçok alanda uzmanlaşmış olması
gereklidir. Kentin sadece bir faktörde uzmanlaşmış olması, kentin genel anlamda etkin bir
bilgi şehri olmasına yetmemektedir. Örneğin Pittsburg, büyük ulaşım ve altyapı
yatırımlarına rağmen sanat ve kültürel yatırımlar açısından, bilgi şehri olma beklentilerini
karşılayamamıştır (Yiğitcanlar, vd.; 2008). Bilgi yönetimi kapsamında, kentin tüm
değerlerinin görünür kılınarak tüm paydaşların kullanımına sunulduğu ve bir bilgi
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şehrinin oluşması için gerekli olan aşamalar aşağıdaki gibidir (Metaxiotis ve Ergazakis,
2008).
•Tanı: Kamuoyu yoklamaları ve nitel değerlendirmeye dayalı bir bilgi kenti ve güncel
şehrin ayrıntılı bir tanımlamasının yapılmasıdır.
•Strateji: Tanının kabul edilmesi, kentin özelliklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin
belirlenmesi, bunların yanı sıra gerekli olan eylem ve müdahalelerdir.
•Eylem Planının Oluşturulması: Tanımlanan strateji için detaylı eylem planının
oluşturulmasıdır. Eylem planı süreç odaklı iyileştirme ve müdahaleleri içermelidir. Uygun
finansmanlar önceden sağlanmalıdır.
•Uygulama: Tanımlanmış önlem ve projelerin uygulanma sürecidir.
•Ölçüm/Değerleme: Şehrin göstergelerini, ilerlemelerini ve kentin performansını ölçme
sürecidir.

Şekil 1. Bilgi Yönetim Süreci Modeli
Kaynak: (Carneiro A. How Does Knowledge Management Influence Innovation?, Journal of
Knowledge Management, 2000, 4-2, 87-98)
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Ek olarak yukarıda genel hatlarıyla belirlenmiş olan bilgi şehirlerinin oluşum aşamalarını
aşağıdaki gibi sınıflandırmak da mümkündür (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008).
•Kimlik: Bilgi şehri, kimlik tanımlamaları ve bilgi tabanlı gelişim stratejilerinin
geliştirilmesi.
•Modelleme: Uygun göstergelerin geliştirilmesi, eylem planı modellerinin oluşturulması
•Değerlendirme: Planlanan eylemlerin, gerekliliklerinin değerlendirilmesi
•Proje Formu: Her eylemin değerlendirilmesinden sonra, birincil-ikincil göstergeler ve
eylem planları kapsamında en uygun formların belirlenmesi, mevcut projelerin tasarım ve
yenilenmesi aynı zamanda yeni projelerin uygulanması
•Önceliklendirme: Şehrin en gerekli eylemlerini seçme ve ön planda tutmak için
stratejilerin tasarlanması, karar destek sisteminin geliştirilmesi şeklindedir.
Bilgi şehirleri alanında yapılmış olan araştırmalarda, bilgi yönetim sürecinin sağlıklı
ilerlemesiyle oluşan kentsel gelişim sürecinin üzerinde önemle durulduğu görülmektedir
(Driessen vd., 2007; Barachini, 2009). Bilgi temelli kentsel gelişim; bir bilgi ortamının
başlatılması, kamu ve özel girişimciler için teşviklerin sağlanması, bilgi ve kentsel
altyapının oluşturulması ve yaşam kalitesinin arttırılması anlamına gelmektedir. Aynı
zamanda birkaç sektörde uzmanlaşmak, her bir uzmanlık için iddialı hedefler belirlemek
ve bunları dikkate alarak bilgi temelli politikalar geliştirmek gerekmektedir. Bilgi temelli
kentsel gelişim sürecinde, üç ana amaç mevcuttur (Yiğitcanlar, vd.; 2008);
•Tüketici tercihleri ve zevklerini anlamak için, pazarın ve teknik bilginin düzenlenmesi
aynı zamanda bilgi üretim-gelişim süreçlerindeki finansal girdi ve çıktıların ölçümü için,
bir ekonomik modelin oluşturulması,
•Sosyal kalkınma sağlamak için bilgi ve beceri çabalarını arttırılması,
•Kentsel gelişim kümeleri arasında güçlü mekânsal bir ilişkinin inşa edilmesidir.
Bunun yanında bilgi temelli kentsel gelişim süreci: sermaye sisteminin geliştirilmesi,
sermaye dağıtımı, teknolojiyi takip etme, gerekli alt yapının en uygun şekilde sağlanması
ve kaliteli yaşamın toplumun tüm kesimlerine yayılması gibi politikaları gerekli
kılmaktadır (Yiğitcanlar v.d, 2008). Sürdürülebilirlik temelinde geliştirilen bilgiye dayalı
kent politikaları yerel bazda pek çok fayda sunmaktadır (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008).
Bunlar;
•Ekonomik ve sosyal faaliyetlerde, tüm sektörlere karşı yeni ve güçlü bir dinamik
oluşturulması,
•Eğitim hizmetlerinin daha iyi koşullarda sağlanması,
•Bilgiye ihtiyaç duyulduğu anda gerekli bilgiyi sağlayan bilgi topluluklarının
oluşturulması (just-in-time),
•İstihdamın arttırılması ve ücretlendirme seviyesinin iyileştirilmesi,
•Toplumsal refah seviyesinin arttırılması,
•Sürdürülebilir ekonominin oluşturulması,
•Geleneksel sanayinin canlandırılması ve sürdürülebilir kılınması,
•Turizm teşviklerinin arttırılması ve yerinde kullanımın sağlanması,
•Yerel ekonomi ve yerel sermayenin yeni yatırımlar için bir platform görevi görmesi ve
şehrin güven desteğinin oluşturulması,
•Kamusal alanda yatırımın arttırılması ve sosyal alanlar için daha iyi finansman desteğinin
sağlanması bunlardan bazılarıdır.
Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde geliştirilen bilgiye dayalı kent politikalarının,
faydalarına yönelik yapılmış olan araştırmalar, bilgi şehirleri açısından önemli bir yol kat
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edilmesini de sağlamıştır (Goldberg vd., 2006; Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Ergazakis ve
diğerleri (2007) dayanışma ve koordinasyona dayalı ve odağına kamu temsilcileri,
vatandaşlar, işletmeler ve sivil toplum örgütlerinin eşit katılımlarının konduğu, aynı
zamanda sürekli ve etkin iletişimin sağlandığı beş aşamalı bir bilgi şehri haritası
oluşturmuşlardır (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008). Şekil 2’de de görüldüğü üzere turizm
özelinde, sürdürülebilir bir kentsel gelişim süreci ve bu sürecin bilgi temelinde, tüm
paydaşların etkin katılımını sağlayacak formda ilerlemesi, kentin turizm ayağında yenilik
ve rekabet avantajı sağlamaya katkı sunmaktadır. Bilgi şehirleri oluşumuna turizmi de
ekleyen çalışmalarda, bilgi şehri oluşturmada çalışma tekniği olarak; eylem planları ve
hedefe uygun, sorun odaklı çözüm sağlayan bilgi haritaları ön plana çıkmaktadır. Bilgi
haritaları; bilginin niteliği için en iyi desteği nasıl bulurum sorusunu ele alarak, bilgi
haritalama, bilgiyi bulma ve kuramsal bilgi tabanının etkin kullanımını optimize etmeyi
hedeflemektedir. (Driessen v.d; 2007). Pyo (2005) bilgi haritalama süreçlerinde, iki sorunun
önemine vurgu yapmaktadır. Bunlar;
•Turizm destinasyonlarına göre bilgi haritaları farklılık gösterir mi?
•Farklı destinasyon türlerine göre bilgi gereksinimleri nasıl farklılık gösterir?
Farklı turizm türü özelliklerine göre bilgi haritaları farklılık gösterebilmekte ve potansiyel
turistler tarafından farklı bilgilere ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu durumda yöneticiler,
ekonomik bağlamda turizmden elde edecekleri geliri arttırmak, rekabet avantajı sağlamak
ve en önemlisi sürdürülebilir çevre gibi amaçları için; uzun vadeli politikalar ve stratejiler
geliştirmeli, master plan hazırlamalıdır (Pyo, 2005)
YÖNTEM
Araştırmada Çanakkale’nin turizmde bilgiye dayalı bir kent olabilmesi açısından mevcut
durumunun saptanmasına yönelik olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve
gözlem teknikleri bir arada kullanılmıştır. Dolayısıyla, araştırmada birden fazla yöntem
bir arada kullanılarak “veri çeşitlemesi” ne (Kerlinger ve Lee, 2000) gidilmiştir. Bu
yaklaşım, araştırmada elde edilen bulguların geçerlilik ve güvenilirliğini arttırma
konusunda önemli katkılarda bulunabilmektedir (Rossman ve Rallis, 1998).
Çanakkale merkezi araştırma alanı olarak seçilmiş olup buradan elde edilecek verilerle
ileriki aşamalarda Çanakkale kent turizminin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla bilgiye dayalı
gelişiminin Nasıl?, Ne ile?, Kim tarafından? sağlanacağına ve sürdürülebilir kılınacağına
yönelik bir bilgi haritasının oluşturulmasına temel oluşturacak verilerin elde edilmesi
amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan görüşme ve gözlem teknikleri ile elde edilen
verilerin çözümünde, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. İçerik
analizi her türlü sembolik davranışın betimlenmesinde ve içeriğinin analizinde kullanılan
sistematik, nicel ve nesnel bir yöntemdir (Berry, 1999). İçerik analizinde temelde yapılan
işlem, birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirmek ve bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır.
Bu amaçla, görüşme, gözlem ya da dokümanlar yoluyla elde edilen araştırma verileri dört
aşamada analiz edilir. Bunlar; verilerin kodlanması, temaların bulunması, kodların ve
temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve yorumlanması aşamalarıdır
(Huberman ve Miles, 2002).
Araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenmiş olan kişilere yönelik olarak önceden
soru formu hazırlanmıştır. Yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.
Görüşmelerin içerik analizi sonucu elde edilen kodlar, bulguların sunulmasında herhangi
bir yoruma yer vermeden ve ayrı başlıklar halinde, sık sık doğrudan alıntılara yer verilerek
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okuyucunun anlayabileceği şekilde sunulmuştur. Alıntılar tırnak işaretiyle gösterilerek,
yapılan alıntılara ilişkin kısaltmalar kullanılmıştır. Kısaltmalar görüşülen birey sayısı
dikkate alınarak cinsiyet, yaş, vb. herhangi bir ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Görüşülen
bireyler G1, G2.., şeklinde kısaltma yapılarak sıralanmıştır.

Şekil 2. Bilgi Şehri Haritasi
Kaynak: Ergazakis K. Metaxiotis K. Psarras J. Askounis, D. (2007), An integrated decision support
model for a knowledge city's strategy formulation, Journal of Knowledge Management, Vol. 11 Iss 5
pp. 65 - 86
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BULGULAR
Yapılmış olan gözlem ve görüşmeler Microsoft Word 2010 programında yazıya aktarılmış
ve tekrar tekrar okunarak kodlanmıştır. Kodlama işleminden sonra, elde edilen kodlar bir
araya getirilerek ortak yönleri belirlenmiş ve böylece araştırma bulgularının ana hatlarını
oluşturacak temalar bulunmuştur. Uzman görüşüne başvurularak oluşturulan kod listesi
ve temaların son şekli verilmiştir. Yazılmış olan görüşme formları farklı bir uzmana tekrar
okutulmuş ve kodlanmıştır. Yapılmış olan kodlamalar karşılaştırılmış ve görüşme
metninden elde edilen kodlamalarla yüksek oranda uyumlu bulunmuştur. Bu bakımdan
araştırma güvenilirlik kıstaslarını karşılamaktadır. Tablo 1, görüşmelerde yapılmış olan
temalar çerçevesinde gruplandırılan kodlamaları ve bu kodlamaların görüşülen kişilerce
cevaplamalarda tercih edilme sıklığını vermektedir.
Bilgi şehirlerinin en önemli özelliği ve koşulu olarak şehrin kendine özgü bir kimliğinin
olması unsuru ön plana çıkmaktadır. Yapılan analizler, görüşmecilerin yoğunlukla
Çanakkale’yi kendine has kimliği olan bir kent olarak tanımladıklarını göstermektedir. Bu
kapsamda Çanakkale, görüşmeciler tarafından “Tarih ve Kültür Kenti” ve “Özgürlüğün
ve Barışın Kenti” olarak iki şekilde kimliklendirdikleri görülmektedir. Bu kapsamda G.6
görüşmecisi “Kent olarak bir kere en önemli kimlik özelliği sosyal yaşamın çok zengin olması ve
gündelik hayatta kadının hemen hemen her alanda dükkânda tezgâhtar olmaktan, iş yeri sahibi
olmaktan, bir ev kadını olarak alışverişe çıkmaktan, eğlenmeye, kafede oturmaya, gittiğin
mekânlarda görünen manzara açısından sosyal niteliklerinde kadının önde ve özgür olduğu,
toplumsal alanda müthiş bir barış ve konsensüsün olduğu bir kent bana göre” sözleri ile her
alanda özgürlük ve toplumsal uyuma vurgu yapmaktadır.
Turizmde kentin hangi kimlik ile konumlandırıldığına bakıldığında, kentin genel kimliği
ile uyumlu olarak “Kültür”, “Tarih” ve bu eksenleri merkeze alarak, turizme kaynak teşkil
eden somut ve soyut unsurların zenginliğine dayalı “Turist Ürün Çeşitliliği”nin ön plana
çıktığı görülmektedir. Bu kapsamda G.8 görüşmecisi, “Çanakkale turizm kimliğini sadece
belirli turizm hareketleriyle sınırlandırmak doğru değil. Önemli olan, dünya turizminin önemle yol
aldığı nokta, var olan beşeri etkenler üzerine kurgulu olandan ziyade bunların etkinliklerle
şekillendirildiği turizm çeşitleridir. Dolayısıyla Çanakkale çok önemli bir kültür turizm, deniz
turizmi, eko turizm ve alternatif turizm (kite sörf, sörf, dalış, amatör balıkçılık) noktasıdır. Bu
anlamda Çanakkale'nin kimliğini bu şekilde tanımlayabiliriz” şeklinde vurgulamaktadır. Bilgi
şehri oluşum aşamasının önemli bir basamağı, bilginin ve bilgi yönetim süreçlerinin tüm
kent yaşamına etkin bir şekilde uyarlanabileceği uygulama stratejilerinin belirlenmesidir.
Bu bağlamda yapılan analizler, sürdürülebilirliğin esas alındığı, yerel özellikler ve
dinamiklerle uyumlu ve bunları ön plana çıkarabilecek alt ve üst yapının oluşturulmasına
dayalı stratejik planların hazırlanmasıdır. Tablo 1’de görüldüğü üzere, katılımcıların
hemen tamamının paydaş işbirliğinin olmadığı ya da yetersiz olduğu düşüncesinde
olması, yerel yönetimin mevcut stratejik planının tüm toplum kesimlerine yansımamasının
temel sebebi olarak görülmektedir.
Tablo 1. Temalar ve Kodlamaların Görüşmecilere Göre Dağılımı
Temalara Göre Kodlamalar Listesi Kodlanma düzeyi Oran %
Kent Kimliği
Modern kent
Kimlik yok
Tarih ve kültür kenti
Özgürlük ve barış kenti

2
2
11
10
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Turizm Kimliği
Kültür
Tarih
Ürün çeşitliliğine dayalı
Strateji
Ürün çeşitlendirme
Stratejik plan
Yerel gelişim
Ulaşım ve altyapı
Sürdürülebilirlik pers.
Uygulama/Önceliklendirme
Tanıtım
Kimliklendirme
Kataloglama
Bilgi ağları
Ünün çeşitlendirme
Etkin katılım
Var
Yok
Bilgi paylaşımı
İnternet
Sosyal medya
Yüzyüze
Basın
Broşür, rehber, bülten vb.
Sosyal yaşam
Kültürel etkinlikler
Çevresel etkinlikler
Sosyal sorumluluk
Eğlence & rekreasyon
Paydaş işbirliği
Var
Yok
Bilgi toplumu oluşumu
Katılırım
Katılmam

8
5
11
8
5
5
11
9
11
7
3
4
12
7
11

38,8
61.2

10
10
4
3
10
17
16
5
5
1
17
12
6

Belirlenecek stratejik yaklaşımların uygulamadaki önceliklerinin ise yoğunlukla mevcut ve
yok olmaya yüz tutmuş somut ve soyut turizm değerlerinin ortaya çıkarılması,
geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınarak turizme sunulması olarak ortaya çıktığı
görülmektedir. Bu değerler çerçevesinde kent turizminin belirli bir kimliğe oturtulması ve
bu yönde tanıtıma yoğunlaşma düşüncesi önemli bir bulgu olarak ortaya çıkmaktadır.
Katılımcıların % 40’a yakını kent yaşamıyla ilgili süreçlere aktif olarak katıldığını, % 60’ı
ise katılmadığını belirtmiş fakat kent yaşamından yoğunlukla yoğunlukla haberdar
olduğunu dolayısıyla kent içi bilgi paylaşım süreçlerinden tatmin olduğunu belirtmiştir.
Yoğun olarak internet, sosyal medya araçları ve yerel yönetimlerin hazırlamış olduğu
sözlü ve yazılı araçların etkin olarak kullanıldığı görülmüştür. Katılımcılar, kentin sosyal,
kültürel ve çevresel yaşama dönük somut ve soyut unsurlar açısından tatmin edici olduğu
görüşündedirler. Son olarak bilgiye dayalı bir kent olma sürecine katılımcıların büyük
çoğunluğu aktif olarak katılabileceğini belirtmiş, katılmak istemediğini belirtenler ise bu
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sürecin profesyonel düzeyde yönetilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu
bağlamda G.3 görüşmecisi, “Bunun çok faydalı olacağını düşünmüyorum. Teoride evet istatistiki
olarak yerel yönetimler bunu da yaptık bunu da yaptık diyebiliyorlar. Ama bu pratiğe geldiğinde
hayır faydalı değil. Bunu profesyonellerin yapması gerekir” şeklinde görüş belirtmiştir.
Gözlenen alan veya olayla ilgili derinlemesine bilgiler elde etmek için kayıtlı ve kayıtsız
görüşmeler yapılmış, bunun yanında gözlenen olaylara araştırmacılar aktif olarak
katılmıştır. Gözlem esnasında aynı zamanda, alandaki ya da olaydaki davranış
kalıplarının arkasındaki olguların öğrenilebilmesi için görüşmeler yapılması, alanda
katılımlı gözlem tekniği uygulandığını göstermektedir. Gözlem formu hazırlanırken
gözlenecek alanla ilgili doğru ve derinlemesine verilerin elde edilmesi amacıyla, gözlem
formunun ulaşması hedeflenen bir amaç belirlenmiştir. Oluşturulan formun amacı;
“Çanakkale ilinin bilgi yönetimi araçlarını ve aşamalarını toplumsal yaşamın tüm
safhalarına yerleştirme düzeyinin belirlenmesidir”.
Yapımlaş olan gözlemler çerçevesinde alanın yapısal, bilişsel ve sosyal özellikleri
incelenmiş ve analiz edilmiştir. Yapılan gözlemler, kent turizminde ön plana çıkan turistik
ürünlerin görünürlüğünü sağlayacak çabaların mevcut olduğunu “(Çanakkale’de
yapılması gerekenler listesi)” fakat bu değerlere ulaşılabilirliğin sağlanması, etkin tanıtım
ve reklam ve sembolleştirmenin yetersiz olduğunu göstermektedir. Kentin, turizm
kimliğini yansıtacak sembollerden yoksun, turizm değerlerine yönelik yönlendirici
bilginin ise yetersiz olduğu görülmüştür. Kentin sosyal, kültürel, çevresel ve rekreasyonel
faaliyetlerine yönelik tanıtımın halka ve potansiyel turiste yansımasının oldukça etkili
olduğu gözlenmiştir. Bu durum yapılan görüşme analizlerini de destekler niteliktedir.
Yapılan analizler, Çanakkale’nin bilgiye dayalı bir şehir olma aşamalarını tam anlamıyla
gerçekleştirememiş olsa da önemli bir aşamaya geldiğini göstermektedir.
SONUÇ
Günümüzde kentlerin turizmde sürdürülebilirliğinin sağlanması, bilgiyi merkeze alan bir
planlama süreci ile mümkündür. Bu süreç toplumun mevcut sosyal, kültürel, tarihi,
yapısal ve doğal çevresine dönük birikimlerini ve zenginliğini koruyucu ve sürdürülebilir
kılıcı niteliklerde, turizm gelişim sürecinin olası olumsuz etkilerini en düşük seviyelerde
tutacak şekilde ve toplumsal hedeflere duyarlılık prensiplerine uygun bir şekilde
yürütülmelidir (Duran, 2011). Günümüzün bilgiye dayalı ekonomisinde, turizm
gelişimine dönük bilgi temelli doğru bir gelişim süreci izlenmeden yürütülen turizm
gelişimleri günümüze, sağlıksız bir şekilde büyüyen ve gelişen ve toplumsal hedeflerden
sapmış kentler olarak dönmektedir (Inskeep, 1991; Mc Intyre, 1993; Duran, 2012).
Bu bağlamda bir bölgede bilgiyi merkezine almayan, paydaş katılımından uzak ve plansız
bir şekilde yürütülen turizm gelişimi ve bununla beraber oluşan yoğun turist akışı, mevcut
destinasyonda dönüşü zor kayıplara sebep olabilmektedir. Bilgiden uzak, mevcut bilginin
etkin bir şekilde kullanılmadığı ve yönetilmediği kentlerin, kitlesel turizm hareketlerinden
dolayı sosyo- ekonomik, sosyo-kültürel, mimari ve doğal çevresinde büyük tahribatlara
uğradığı ve uğranan bu yıkımın geri döndürme maliyetinin daha yüksek olduğu
görülmüştür. Bu durum, Çanakkale gibi kitlesel turizm hareketlerine yoğun bir şekilde
maruz kalmamış kentlerin, toplumsal, kültürel, çevresel ve mimari tüm alanlarda
sürdürülebilirliğinin sağlanarak kamu, sektör, sivil toplum örgütleri ve yerel halk
işbirliğinin sağlandığı bilgiye dayalı kent modellerini gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda
Çanakkale’nin sürdürülebilirlik temelinde bilgiye dayalı bir şehir konseptine ve
standardına sahip olabilmesi için;
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•Vatandaşların bilgi ve kültür paylaşımlarının yanı sıra, bilgi şehri için en uygun alt yapı,
bilişim ağları ve tasarımlar bulunmalı, desteklenmelidir (Metaxiotis ve Ergazakis, 2008).
•Bir kent olarak Çanakkale’de de bilgiye dayalı gelişim süreci, kuruluşlarda olduğu gibi
kentinde öğrenen bir örgüt olarak yapılandırılması gerekmektedir.
•Öğrenen bir kent olarak Çanakkale’de; yerel yönetim, kamu, sivil toplum örgütleri ve
eğitim kurumları, vatandaşlar ön planda olmalı, tüm kent paydaşlarının etkin katılımı
sağlanmalıdır.
•Bilgi şehri vatandaşlarının; şehrin yenilenmesi ve büyümesi için izin vermeleri, kendi
potansiyellerini şehir için kullanmaları, vatandaşlık sorumluluklarını yerine getirmeleri,
hoşgörü ve dayanışma içinde olmaları gerekir (Goldberg, vd. 2006).
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ÖZET
Pazarlama karma elemanları olan ürün, fiyat, yer ve tutundurmanın yanında turizm
işletmeleri için önemli olan üç faktörden biri fiziksel kanıtlardır. Tesis estetiği,
ışıklandırma, dizayn, yemek ile ilişkili ekipman, personel ve atmosfer gibi faktörleri ifade
eden fiziksel kanıtlar soyut olan hizmetin somut göstergeleridir. Bu nedenle hizmet
işletmeleri için fiziksel kanıtlar oldukça önemli bir faktördür. Bu çalışmada da hizmet
işletmelerinden biri olan restoranlardaki fiziksel kanıtların müşteri memnuniyetine etkisi
araştırılmıştır. Bu amaçla geliştirilen anket formu 313 restoran müşterisine uygulanmıştır.
Veriler, SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Öncelikle faktör analizi daha sonra
korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda dört hipotezden üçü
desteklenirken biri desteklenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: turizm, fiziksel kanıtlar, restoran
GİRİŞ
Hizmet pazarlaması karma elemanlarından biri olan fiziksel kanıtlar soyut olan hizmetin
somut göstergeleridir. Günümüzde hizmet işletmelerinden biri olan restoranların
müşterileri için sadece yemeklerin çeşidi, lezzeti değil sunulduğu ortamda önemlidir.
Restoranların sahip olduğu fiziksel kanıtlar ortamda yemek yiyen müşterinin burada
geçirdiği zamandan memnun olmasını da sağlayabilmektedir. Kötü bir dış cephe, peyzaj
düzenlemesi olmayan bir bahçe, masa yerleşiminin dağınık ve sıkışık olması, masa
örtülerinin ve servis takımlarının kalitesizliği, ortamdaki renklerin uyumsuzluğu,
ortamdaki koku, rahatsız edici müzik vb. faktörler kişinin bütün yemek yeme zevkini
ortadan kaldırabilecektir. Restoranların kendi konseptlerine ve hedef kitlelerine uygun
yapacakları dekorasyon müşterileri de o ortamda bulunmaktan memnun edecek veya
etmeyecektir.
Çok sayıda restoranın hizmet verdiği günümüzde rekabet çok yüksektir. Restoranların
sahip olduğu fiziksel kanıtlar insanların bir restoranı diğerine tercih etmelerinde de etkili
olabilecektir. İyi bir yemek kötü bir ortamda bütün lezzetini kaybedebilmektedir. Bu
nedenle çalışmanın amacı fiziksel kanıtların müşteri memnuniyetine etkisini ölçmektir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Hizmet pazarlaması ürün pazarlamasına göre daha karmaşık bir alandır (Gummeson,
2007). Hizmet sektörünün daha karmaşık olmasında tüketicilerin tercihlerinin altında
yatan sosyal, kültürel, psikolojik, kişisel özellikler ve ekonomik durumdan kaynaklanan
nedenler rol oynamaktadır (Erdoğan ve Kama, 2015). Hizmet sektörünün bir kolu olan
restoran işletmelerinde de tüketicilerin ilgisini çekebilmek için kullanılan fiziksel kanıtlar
araştırmalara konu olmaya başlamıştır. Fiziksel kanıtlarla ilgili araştırmalarda tesis
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estetiği, ışıklandırma, dizayn, yemek ile ilişkili ekipman, personel ve atmosfer gibi
faktörler farklı kombinasyonlarla veya bir bütün olarak ele alınmıştır. Selvi(2009) yapmış
olduğu çalışma da fiziksel kanıtların hizmetin soyut yapısına karşın daha somut bir
kavram olduğunu değişik şekillerde vurgulamıştır. Bugün birçok işletmenin pazarlama
faaliyetlerinde fiziksel kanıtla ilgili dikkate değer zaman, para ve çaba sarf ettiği
belirtilmektedir.
Fiziksel kanıtların boyutlarıyla ilgili çalışmalar incelendiğinde Kotler (1973) literatürde
atmosfer kavramını ilk kullanan bilim insanıdır ve atmosferi unsurların ahenk ve estetikle
bir araya getirilmesi yoluyla oluşturulan bir unsur olarak ifade etmektedir. Atmosfer
soyut olan ve olmayan unsurlardan etkilenmekte bir yandan da hizmet alan müşterileri
etkilemektedir.Müşteriler bu atmosferden bilinçli veya bilinçdışı yararlanmaktadırlar
(Karkın, 2009). Fiziksel kanıtlar olumlu etki yaratarak hizmet deneyimi sağlar ve müşteri
sadakati oluşturabilir. Bu şekilde davranılarak tekrar satın alma ve devamlı müşteri
olmaları sağlanabilmektedir (Zeithaml ve Bitner,2003).
Ryu ve Han (2009) tarafından restaurant işletmelerinde fiziksel kanıtlar ölçeği
oluşturulmuştur. Bu ölçek, diğer hizmet alanı üzerine geliştirilmiş ölçeklere görece daha
geniş kapsamlıdır ve restoran işletmesini tamamıyla değerlendirmeyi sağlamaktadır. Bu
ölçeğe göre; tesis estetiği, ambiyans, ışıklandırma, masa dekorasyonu, konumlandırma ve
personel unsurları değerlendirilmektedir.
Ölçekte yer alan tesis estetiği resimler, renk, mobilya, çiçekler ve duvar dekorasyonları gibi
görselliğe dayalı unsurları içerdiği görülmektedir. Ambiyans ise daha soyuttur. Müzik, ısı
ve aroma ambiyansla ilişkilendirilmektedir. Fiyat algısının fiziksel kanıtlarla ve müşteri
memnuniyetiyle ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır (Ali v.d 2016). Han ve Ryu (2009)
Estetiğin fiyat algısındaki en belirleyici faktör olduğunu tespit etmişlerdir.
Zaltman (2014) tüketici davranışlarının yüzde 95’inin bilinçaltında gerçekleşmesi üzerinde
durmuştur. Bu yüzden tüketicilerin bilinç altını etkileyebilmek için 1700’lerde Fransa’dan
başlayarak estetik ve dizayn ön plana çıkartılmıştır (Freedman, 2007). Fakat bugüne
gelindiğinde tüketici tercihlerinde rol oynayan 300’den fazla değişkenin varlığından söz
edilmektedir (Belk, 1975). Bitner (1992) fiziksel kanıtı yapay bir çevre oluşturma olarak
değerlendirmektedir. Bitner’in araştırmasında ele aldığı fiziksel kanıt unsurları ambiyans,
mekan ve işaret şeklinde üç sınıf altında gruplandırılmıştır.
Hoffman, Kelley ve Chung (2003) fiziksel kanıtları; tesis içi, tesis dışı ve diğer somut
varlıklar olarak üç kategoriye ayırmıştır. Bu araştırmada kartvizitler, faturalar ve raporları
da diğer somut varlıklar olarak fiziksel kanıt unsurları arsında gösterilmiştir. Erdoğan ve
Kama (2015) konum ve restoranda bulunan diğer tüketicilerin yemek alanı ölçeği
(DINESCAPE) içinde yer alması gerektiği bulgusuna ulaşmışlardır. Ayrıca fiziksel
kanıtların olumlu olduğu durumlarda müzik ve ortam sıcaklığı ile ilgili olumsuz
durumların tüketiciler tarafından dikkate alınmayacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Ryu ve Han (2011) ilk ve tekrar eden müşteriler üzerine yaptığı çalışmada tesis estetiği,
ışıklandırma, masa düzeni ve servis elemanı konularında anlamlı farklılıklar olduğu
görülmüştür. Lam (2001) çalışmasında ortamsal faktörleri tasarım faktörleri ve sosyal
faktörler olarak üç temel alt bölümde gruplanmıştır. Hizmet pazarlamasında fiziksel
kanıtların tüketicilerin duyguları üzerindeki etkilerini dikkate alarak inceleyen S.O.R
modeli önemli bir yere sahiptir. Bu modele göre fiziksel kanıtların yarattığı tüketici
tepkilerinin altında duygular yatmaktadır (Özer vd., 2016: 229) Mehriban-Russell S-O-R
modelinde ise hizmetin olduğu ortamın boyutları uyaran tüketici ve işgörenler organizma,
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çevreye karşı oluşan hareketler ise tepki olarak tanımlanmaktadır (Mehriban ve
Russell,1974).
Literatür çalışmalarında fiziksel kanıtlar tesis estetiği, ışıklandırma, dizayn, yiyecek ve
içecek ekipmanı, personel ve atmosfer olarak incelenmiştir. Yapılan çalışmalarda somut
bir unsur olarak alınan tesis estetiği her türlü dekorasyon malzemelerini ve mekanda renk
kullanımını içermektedir. Renkler tüketicilerin duygu ve düşüncelerini temelden etkiler.
Buna göre canlılık, dışa dönüklük gibi pozitif psikolojik etkileri yansıtan kırmızı, turuncu
gibi renkler tüketicilerde olumsuz algı yaratırken; soğuk bir renk olan mavi tüketici
üzerinde olumlu etki yaratmaktadır (Bellizzi ve Hite, 1992).
Işıklandırma mekanın ve binanın kolay algılanabilmesini sağlamaktadır. Işıklandırma
faktörü yapıdaki renk ve ayrıntıların hızlı bir şekilde algılanmasını sağladığı gibi dekoratif
aydınlatma ise mekanda bulunan ayrıntıları gizleyerek estetik bir görünüm sağlamaktadır
(Tuncel, 2009). Dizayn işletmenin yerleşim planı olarak ele alınmaktadır. İşletme içi dizayn
yapılırken tüketicilerin boyu, rahatlığı ve hizmet kalitesinin göz önüne alınması müşteri
memnuniyeti üzerinde olumlu etki yaratmaktadır (Almanza, Kotschevar ve Terrell, 2000).
Yiyecek ve içecek ile ilgili ekipmanda masanın süslenmesiyle ile ilgili olan tüm ekipman
olarak tanımlanabilir. Buna göre restoranda kullanılan masa örtülerinin kalitesi,
bardakların kalın veya ince olması müşterileri olumlu veya olumsuz etkilemektedir
(Katsigris ve Thomas, 1999). Personel unsuru ise sosyal ortamlarda kişilerin birbirleriyle
ve diğerleriyle olan ilişkileri memnuniyeti etkilemektedir. Personelle yapılan birebir
ilişkilerin mekan algısını ve sunulan hizmetten memnuniyet derecesini direkt etkilediği
söylenebilmektedir. Atmosfer unsuru olarak ses, ısı, koku ,müzik olarak açıklanabilir.
Müzik unsuru kontrol altına alınabilen bir olgudur.Ses düzeyi ve müzik tipi işletmeye göre
farklılık gösterebilir ve işletmeler bunu kolayca belirleyebilirler. (Erdoğan ve Kama,2015).
YÖNTEM
Restoran müşterilerine yönelik olarak yapılan bu çalışmada Ryu ve Han (2011)'nın fiziksel
kanıtların yeni ve sadık müşterilerin restoran tecrübelerine etkisini ölçmeye yönelik
yapılan araştırmalarından yararlanarak geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Toplam 33
değişken ile temsil edilen, Likert türü 5’li aralık (1=kesinlikle katılmıyorum…. 5=kesinlikle
katılıyorum) şeklinde yapılandırılmış olan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının
sağlanması için öncelikle 50 kişi ile bir ön test yapılmıştır. Bu çerçevede bazı değişkenlerin
tam olarak anlaşılmadığı gerekçesiyle ölçek revize edilmiştir. Ön testlerden elde edilen
sonuçların sosyal bilimler için kabul edilebilir istatistiksel geçerlik ve güvenirlik
değerlerine ulaşması, oluşturulan hipotezler ile tasarlanan ölçeğin uyumlu olduğunu
göstermektedir.
Araştırma verileri Burdur ve Isparta ilindeki kaliteli restoranlarda yemek yiyebileceği
düşünülen gelir grubu yüksek kişilere uygulanmıştır. Veriler, anket çalışmasıyla 345
kişiden yüz yüze görüşme yapılarak elde edilmiştir. Ancak bazı anketlerin doğru
doldurulmamış olmasından dolayı kapsam dışında tutulmuştur. Sonuçta 313 kullanılabilir
anket üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. Veriler, SPSS paket programı ile analiz
edilmiştir. Geçerlik ve güvenirlik analizlerinin ardından diğer analizlere geçilmiştir.
Değişkenlere ilişkin Likert türü ifadelerin gruplanması amacıyla faktör analizi, oluşan
faktör grupları arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için korelasyon analizi. Son olarak
bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla da
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada genel yapıya ilişkin öncelikle güvenirlik ve geçerlik analizi yapılmıştır. Bu
kapsamda verilerin genel güvenirlik ve geçerlik düzeylerinin kabul edilebilir değerler
(α=.90 ve p<.01) olarak diğer analizlere geçilebilecek uygun düzeylerde olduğu ortaya
çıkmıştır. Çalışmada verilerin genel ortalama değeri 3.50 ve KMO ölçümünün 0.910
düzeyinde, Bartlett's Test of Sphericity=3202.144 ve değişkenler toplam varyansın (AVO)
% 59.24'ünü açıklamaktadır (Tablo 1).
İkinci aşamada faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Değişkenler dört faktör grubu altına
toplanmıştır. Faktör analizinde oluşan her bir grup için ayrı ayrı güvenirlik ve geçerlik
analizi gerçekleştirilmiştir. Faktörlerin içsel tutarlılık ölçümleri itibariyle diğer analizler
için de uygun değerler taşıdığı görülmektedir. Tablo 1'de görüleceği üzere birinci faktör
toplam varyansın %36.82'sini açıklamaktadır. Toplam 10 değişkenin yer aldığı birinci
faktör restoranın iç dekorasyonu ile ilgili değişkenlerden oluşmaktadır. Bu faktörün
güvenirlik ve geçerlik değerlerinin (α=.90 ve p<.01) yüksek olduğu görülmektedir.
İkinci faktör personelin davranışları ve üniformaları ile ilgili değişkenlerden oluşmaktadır.
Personelin servis sırasındaki davranışları, işini doğru yapıp yapmaması ve
üniformalarının görselliğinin müşteriler tarafından algılanma düzeylerinin ifade edildiği
değişkenlerden oluşan bu faktör grubu varyansın %10.56’sını açıklamaktadır. 3.74
ortalama değere sahip olan ikinci faktör 6 değişkenden oluşmaktadır. Bu faktör içinde yer
alan iki değişkenin faktör yükü ,30'un altında kaldığı için değerlendirme dışı tutulmuştur.
Üçüncü faktör restoranın dış cephesi ve peyzajı ile ilgili değişkenlerden oluşmaktadır. Bu
boyutu oluşturan değişkenler restoranın dıştan bakıldığında görülen ve müşteriye işletme
ile ilgili ipuçları veren fiziksel kanıtları içermektedir. Dış dekorasyon faktörünü oluşturan
değişkenlerin ortalama değeri 3.38, Cronbach Alpha değeri ,53 ve açıklanan varyans oranı
% 7,83 olarak gerçekleşmiştir. Bu faktör grubu içerisinde de iki değişkenin faktör yükleri
,30'un altında kaldığı için değerlendirme dışı tutulmuştur.
Dördüncü faktör ise Ambians olarak belirlenmiştir. Ortam, hava anlamına gelen ambians
daha çok ortamdaki koku, ses, ışık gibi faktörleri içermektedir. İç dekorasyondaki bu
özellikler müşterilerin restoran ortamı ile ilgili algılarını etkilemektedir. Bu faktör grubu
değişkenlerinin ortalama değeri 2.71, Cronbach Alpha değeri ,76 ve açıklanan varyans
oranı % 4,75 olarak gerçekleşmiştir.
Faktör grupları ve maddeler

Tablo 1. Faktör analizi
Faktör
yükü

Ölçüm değerleri

İç dekorasyon
İ1 Masa ve sandalyelerin doğru yerleşimi

,694

Özdeğer

=8.101

İ2 Dekorasyonda renklerin uyumu

,680

AVO (%)

=36.82
=7.16

İ6 Masa ve sandalyelerin müşteri rahatlığı açısından
yerleşimi
İ5 masa servis düzeninin görsel etkileyiciliği

,665

Standart
sapma
Ortalama

İ7 Masa ve sandalye yerleşiminin servis açısından
yerleşimi
İ4 Servis malzemelerinin kalitesi

,643

α

=.90

,638

p

=.001

İ3 Masa örtülerinin kalitesi

,633

İ8 Duvar resimlerinin dekorasyonla uyumu

,617

İ10 mobilyaların kalitesi

,616

654

=3.65

İ9 Renklerin sıcak atmosfer yaraması

,595

Personel
P4 Personelin işini doğru yapması

,779

Özdeğer

=2.322

P5 Personel güler yüzlü

,767

AVO (%)

=10.56

P7 Personel üniformasının temizliği

,724

=4.61

P3 Personelin sunduğu hizmetin kalitesi

,719

Standart
sapma
Ortalama

P8 personelin sempatik olması

,706

α

=.88

P6 Üniforma modelinin şıklığı

,654

p

=.001

D4 Yeterli otopark alanın olması

,731

Özdeğer

=1.558

D5 Bahçe peyzajı

,644

AVO (%)

=7.83

D3 Dış cephe mimarisi

,355

Standart
sapma
Ortalama

=3.68

α

=.53

p

=.001

=3.74

Dış dekorasyon

=3.38

Ambians
A3 Müzik sesinin yüksekliği

,807

Özdeğer

=1.044

A4 Ağır yemek kokusu

,798

AVO (%)

=4.75

A2 Işıklandırma

,795

Standart
sapma
Ortalama

=3.03

α

=.76

p

=.033

=2.71

Genel α =0.90; KMO Ölçümü=0.910; Bartlett's Test of Sphericity=3202.144;
p<.01; Açıklanan Varyans Oranı (AVO)=59.24; Genel ortalama=3.50

Değişkenler
1-İ1-10

Tablo 2. Korelasyon analizi sonuçları (N=313)
Ort.
1
2
3
3,65
1

2-P3-8

3,74

,638**

1

3-D3-5

3,38

,508**

,415**

1

4-A2-4
2,71
-,026
5-Bağımlı
3,92
,636**
Pearson korelasyon (2 yönlü), **p<.01 *p<.05

-,125*
,774**

-,024
,338**

4

5

1
,368**

1

Faktör grupları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen korelasyon
analizi sonuçları tablo 2'de yer almaktadır. Bağımsız değişkenlerin oluşturduğu fiziksel
kanıtların bağımlı değişken olan müşteri memnuniyeti ile pozitif, doğrusal ve anlamlı
ilişkilerinin olduğu görülmektedir. Müşteri memnuniyeti ile en yüksek ilişki personel
faktörü ile olduğu görülmektedir (R(2*5) = ,774 ve p<0,1). İç dekorasyon bağımsız
değişkeni ile memnuniyet arasında da dış dekorasyon ve ambiyansa göre daha yüksek
oranda pozitif, doğrusal ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (R(1*5) =,636 ve p<0,1). Bağımsız
değişkenler içerisinde memnuniyet ile en düşük ilişki dış dekorasyon faktörüyle olduğu
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görülmektedir (R(3*5) =,338 ve p<0.01). Ambiyans faktörü ile memnuniyet arasında da
pozitif, doğrusal ve anlamlı bir ilişki vardır (R(4*5) =,368 ve p<.05).
Tablo 3. Regresyon analiz sonuçları
Bağımsız Değişkenler
Bağımlı Değişken

Sabit

t

p

5,727

,000

1-İ1-10

,275

5,914

,000

2-P3-8

,606

13,670

,000

3-D3-5

-,055

-1,393

,165

4-A2-4

-,137

-4,038

,000

F=146.020; R=81; R²= 66; Düzeltilmiş R²=.65

Restoranın iç dekorasyonu müşteri memnuniyetini etkilediği regresyon analizi sonucunda
görülmektedir ( t=5,91; p<.01). Personel faktörü ( t=13,67; p<.01) ve ambiyans faktörü (t=4,03; p<.01) de memnuniyet faktörünü etkilemektedir. Ancak dış dekorasyon faktörünün
müşteri memnuniyetine bir etkisi olmadığı regresyon analizi sonucu ile ortaya
konulmuştur (t=1,39; p>.01).
Hipotezler

Tablo 4. Hipotezlere ilişkin test sonuçları
t

H1: Restoranın iç dekorasyonu müşteri memnuniyetini
etkiler
H2: Restoran personelinin davranışı ve üniforması
müşteri memnuniyetini etkiler
H3: Restoranın dış dekorasyonu müşteri memnuniyetini
etkiler
H4: Restoranın ambiyansı müşteri memnuniyetini
etkiler

p

Sonuç

5,91

.001

Desteklendi

13,67

.001

Desteklendi

-1,39

.165

Desteklenmedi

-4,03

.001

Desteklendi

Regresyon analizinin sonucunda H1: Restoranın iç dekorasyonu müşteri memnuniyetini
etkiler, H2: Restoran personelinin davranışı ve üniforması müşteri memnuniyetini etkiler
ve H4: Restoranın ambiyansı müşteri memnuniyetini etkiler hipotezlerinin desteklendiği
H3: Restoranın dış dekorasyonu müşteri memnuniyetini etkiler hipotezinin ise
desteklenmediği sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Fiziksel kanıtlarla ilgili yapılan araştırmalarda fiziksel kanıtların hangi faktörleri içine
alması gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Farklı çalışmalarda farklı faktörler üzerinde
durulmuştur. Bu çalışmada fiziksel faktörlerin; iç dekorasyon, personel, dış dekorasyon ve
ambiyans faktörlerinden oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. İç dekorasyon daha çok
restoranın içerisinde kullanılan malzemeler, masa ve sandalyelerin yerleşimi, kalitesi,
servis takımlarının kalitesi gibi 10 değişkenden oluşmuştur. Personel faktörü ise altı
değişkenle ifade edilmiştir. Personelin müşteriye karşı davranışları, üniformalarının
temizliği, görselliği gibi değişkenler yer almaktadır. Dış dekorasyon ise 3 değişkenle
açıklanmaktadır. Ancak başlangıçta bulunan iki değişken genel yapıyı bozduğu için
kapsam dışı bırakılmıştır. Son değişken olan ambiyans faktörü üç değişkenle ifade
edilmektedir. Müzik, koku ve ışık değişkenlerinden oluşmaktadır. Başlangıçta ortamın
ısısı ile ilgili bir değişkende bulunmakta iken genel yapıyı bozduğu için kapsam dışı
kalmıştır.
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Tüm faktörlerin müşterilerin memnuniyeti ile pozitif, doğrusal ve anlamlı bir ilişkisini
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak müşteri memnuniyeti ile en yüksek ilişki personel
faktörü ile çıkmıştır. Bunu iç dekorasyon ve ambiyans izlemiştir. Hizmet işletmeleri emek
yoğun işletmeler olmasından dolayı müşteriler için personelin hizmet kalitesi, davranışları
giyimi müşteri memnuniyetini doğrudan etkilemektedir.
Restoran işletmeleri
müşterilerini memnun etmek istiyorlarsa dekorasyondan daha çok personel seçimine özen
göstermelidir. İç dekorasyon, personel, ambiyans faktörlerinin bağımlı değişken olan
müşteri memnuniyetine etkisi olduğu görülürken dış dekorasyon faktörünün müşteri
memnuniyetine etkisi olmamıştır. Müşteriler daha çok restoranın içindeki değişkenlere
önem vermişlerdir. Belki restoran seçimiyle ilgili bir araştırma yapılmış olsa dış
dekorasyon önemli bir faktör olarak görülebilecektir.
Sonuçta çalışmanın başında oluşturulan dört hipotezden üçü desteklenirken biri
desteklenmemiştir. Restoran işletmeleri sahipleri fiziksel kanıtların yemek kalitesi kadar
müşteri memnuniyeti üzerinde etkili bir faktör olduğunu görmeli ve işletmelerini
kurarken hedef kitlelerinin beklentilerini de göz önünde bulundurmalıdır. Bu çalışma
genel olarak insanların gittikleri herhangi bir restoranı düşünerek anket sorularına
verdikleri cevaplara göre analiz edilmiştir. Eğer belli bir restoranın müşterilerine anket
uygulansa sonuçlar daha farklıda çıkabilecektir. Sadece restoran işletmelerine değil
konaklama işletmelerine yönelikte böyle bir çalışma yapılabilir.
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ÖZET
Bu araştırma, Kapadokya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin söz konusu bölgeyi
tercih ederken tatil satın alma süreçlerinde impulsif (dürtüsel) satın alma davranışını
gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama
tekniği olarak anket kullanılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemine göre 112 kişiden
toplanan veriler, güncel istatistik programında analiz edilmiş ve araştırmanın amacına
uygun olarak yorumlanmıştır. Araştırmaya katılanların impulsif (dürtüsel) ya da plansız
bir tatil gerçekleştirmediği, bu tatili önceden planladığı araştırma bulgularından
anlaşılmaktadır. Ayrıca, katılımcıların satın alma davranışlarının duyusal davranıştan
daha çok bilişsel davranışa bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Turizm, Tüketici davranışı, Dürtüsel Satın Alma
GİRİŞ
Literatürde dürtüsel, anlık satın alma diye geçen impulsif (dürtüsel) satın alma, bir çeşit
tüketici satın alma davranışıdır. Genişletilmiş çalışmalar 1950’li yıllarda başlatılmış ve
araştırmacılar tarafından dürtüsel satın almanın karakteristik özellikleri farklı şekillerde
gözlemlenmiştir (Kruszka, 2012). Bununla birlikte 2012 yılına kadar turizmde dürtüsel
satın almanın olabileceğini gösteren ampirik bir çalışmaya rastlanmamıştır (Laesser ve
Dolnicar, 2012). Çakıcı ve Özdamar (2014)‘in impulsif (dürtüsel) satın alma davranışı
gösteren yerli turistler üzerine yaptığı çalışma nadir örneklerden biridir. Rezaei, Ali,
Muslim ve Jayashree, (2016) çalışmalarında online turizm ürünü ve dürtüsel satın alma
arasındaki ilişkiyi incelemiş ve internet sitelerinin dürtüsel turizm ürününü artırıcı
etkilerini ortaya koymuş ve bu bağlamda internet tabanlı satış yapanların, etkili web
siteleri hazırlamalarını önermiştir. Beritelli, Bieger, Laesser ve Witner, (2015) son dakika ya
da indirimli fiyat sunan hava yollarının, kısa süreli tatil isteği ile birleşince dürtüsel seyahat
satın almayı tetikleyici etkisi olacağını belirtmektedir. Bu yapılan çalışmalar dürtüsel satın
alma davranışının yalnızca markette, alış veriş merkezlerinde satın aldığımız somut bir
ürün için değil somut olmayan dayanıksız ürünler ya da hizmetler için de gözlemlenebilir
bir satın alma davranışı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda bu çalışmada da
Kapadokya bölgesinden tatil satın alan yerli ve yabancı turistlerin tatil satın alma
süreçlerinde impulsif (dürtüsel) satın alma davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bilgi iletişim teknolojileri sayesinde tüketiciler daha bilgili ve bilinçli hale gelmiştir (Toylan
ve Arpacı, 2015). Bu teknoloji sayesinde tüketiciler anlık satın almalar yapabilmektedirler.
Dolayısı ile son birkaç yılda tüketici davranışı anlayışı farklı boyutlar kazanmıştır. Önceleri
sadece market katoloğu, günlük gazete, reklam afişleri gibi sınırlı kaynaklara bakarak
beğenilen ya da satın alınan ürünler, teknolojinin hızla gelişimi ile birlikte günümüzde
tüketiciler tarafından interaktif ortamda ürünler anlık olarak takip edilebilmekte ve satın
alınabilmektedir. Ayrıca sosyal medya ve diğer online pazarlama kanallarının giderek
yaygınlaştığı ve alışverişin bir bilgisayar faresinin veya bir akıllı telefonun ucunda olduğu
dönemde tüketici davranışı da çok süratli bir şekilde değişebilmekte, etkilenebilmekte ve
daha karmaşık hale gelebilmektedir (Schiffman, Kanuk ve Hansen, 2007). Bu doğrultuda
çalışmada turistlerin tatil satın alma sürecinde impulsif (dürtüsel) satın alma faktörünün,
satın alma sürecine etkisi olup olmadığını araştırmak amaçlandığından, dürtüsel satın
almanın da bir çeşit psikolojik etmenli satın alma davranışı olduğu göz önünde
bulundurulduğunda turistlerin satın alma davranışını etkileyen faktörler ve satın alma
karar süreçlerinin nasıl işlediği oldukça önem arz etmektedir.
Impulsif (Dürtüsel) Satın Alma
Impulsif (dürtüsel) satın alma bir alışveriş niyeti olmaksızın ani, plansız ve spontane
gelişen bir satın almadır (Kim, 2003). Tinne (2010) dürtüsel satın almayı birçok insan
davranışını yönlendiren dürtüler tarafından tetiklenen bir satın alma davranışı olarak
tanımlamıştır. Rezaei vd., (2016) ise impulsif satın almayı davranışın bir dürtüye maruz
kalmasının ardından istemsiz bir şekilde gerçekleşmesi olarak tanımlamıştır.
Dürtüsel satın alma son altmış yıldır tartışıla gelmiş bir konudur. Literatürde plansız
(dürtüsel) satın alma kavramı özellikle Clover’ın 1950 yılında yaptığı çalışma sonrası daha
da üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir. Günümüzde internet reklamcılığı ve
beraberinde bir şeyler satın almanın kolaylaşması tüketici satın alma sürecini
kısaltmaktadır. Bu sayede plansız satın alma, hedonik satın alma ya da dürtüsel satın alma
gibi satın alma davranış biçimleri gözlemlenmektedir (Tinne, 2010). Genel olarak dürtüsel
satın almanın nedeni tam olarak saptanamamakla birlikte Stern (1962) dürtüsel satın
almanın sebebi olarak aşağıda yer alan faktörleri göstermektedir;
•Düşük fiyat,
•Ürün için marjinal ihtiyaç,
•Kitlesel dağıtım, self-servis,
•Kitlesel reklam,
•Seçkin mağazalardaki teşhir,
•Kısa ömürlü ürün,
•Hafif ve küçük ürün,
•Depolama kolaylığı olan ürünler
Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde nispeten eski bir çalışmada bazı ürünlerin
dürtüsel satın alma yoluyla normalden daha çok satıldığı (Clover, 1950), kadınların ise
erkeklere oranla daha fazla impulsif (dürtüsel) satın alma eğilimleri gösterdikleri
görülmektedir (Kollat ve Willett, 1967). Abrat ve Goodey (1990)’da dürtüsel satın almanın
çevrede bulunan afiş, poster, reklam panoları gibi etmenler tarafından daha kolay
tetiklenebileceğini belirtmiştir. Dürtüsel satın alma ile ilgili farklı araştırmacılar tarafından
yapılmış çalışmalar tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Impulsif (Dürtüsel) Satın Alma Davranışı ile İlgili Seçilmiş Yayın Listesi
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Yazar

Yıl

Clover

1950

Stern

1962

Kollat ve Willet

1967

Reinberg
Gottwald
Iyer

ve

1982
1989

Abrat ve Goodey

1990

Han vd

1991

Piron

1991

Rook ve Gardner

1993

Rook ve Fisher

1995

Dittmarvd

1995

Wood

1998

Bayley ve Nancarow

1998

Hausman

2000

Youn ve Faber

2000

Kacen ve Lee

2002

Zhou ve Wong

2003

Jones vd

2003

Luo

2005

Verplanken vd

2005

Park vd

2006

Peck ve Childers

2006

Kaur ve Singh

2007

Katkısı
Dürtüsel satın alma karması üzerine ilk çalışma ve bazı
ürünlerin dürtüsel satın alma yoluyla normalden daha çok
satıldığını keşfetmiştir.
Dürtüsel satın almayı plansız , planlı ve uyarımsal olarak
sınıflandırmış , bazı ürünle ilişkili faktörlerde dürtüsel satın
almanın tahmin edilebileceğini ileri sürmüştür.
Dürtüsel satın almada kişisel ve demografik özelliklerin etkili
olabileceğini düşünmüştür.
Dürtüsel satın alanların planlı satın alıcılara göre daha çok
zevk ve memnuniyet duyduklarını vurgulamışlardır.
Dürtüsel satın alma bir çeşit plansız satın alma türüdür.
Mağaza içi çevresel uyarıcıların ( posterler gibi ) dürtüsel satın
almayı artırıcı etkisi olduğunu ileri sürmüştür.
Moda yönlü dürtülerin dürüsel satın alma boyutunu literatüre
kazanmıştır.
Yerinde karar verilmiş, plansız,çevresel etkiler sonucu
oluşmuş zihinsel,duygusal ve her ikisininde dahil olduğu
etmenler nedeniyle oluşan davranıştır.
Dürtüsel satın almayı hızlı karar verme süreciyle ilişkili
plansız bir satın alma olarak tanımlamıştır.
Dürüselliği kişisel özellik olarak tanımlamış ve tüketicinin
spontane , çabuk ve kinetik bir satın alma eğilimi olarak ifade
etmiştir.
Cinsiyetin dürtüsel satın almaya etkisini ve dürüsel ürün satın
almanın benlik algısınca yönlendirilebileceğini keşfetmiştir.
Bireylerin sosyo-ekonomik durumunun dürtüsel satın almaya
yönlendirebileceğini ifade etmiştir.
Dürtüsel satın almayı alışverişte gerçekleşen hızlı karar verme
ve karmaşık bir satın alma süreci olarak tanımlamıştır.
Satın alma deneyiminin mutluluk ve enerjik hissetme gibi
hisler uyandırabileceğini ileri sürmüştür.
Negatif ve Pozitif duyguların dürtüsel satın almayı harekete
geçirici bir potansiyel olduğunu ifade etmiştir.
Kültürel baskıların dürtüsel satın almayı etkileyebileceğini
varsaymıştır.
Perakende mağaza ortamının dürtüsel satın almayı
etkileyeceğini keşfetmiştir.
Ürüne özel dürtüsel satın almanın ürün tutulumundan
etkilendiğini test etmiş ve dürtüsel satın alma eğiliminde
önemli bir etkisi olduğunu vurgulamışlardır.
Akranların varlığı satın almayı teşvik edeceğini , aile
üyelerinin varlığı ise azaltacağını ifade etmiştir.
Dürtüsel satın almanın arkasındaki itici gücün negatiften çok
pozitif etkilerin olduğunu belirtmişlerdir.
Moda ve dürtüsel satın almanın hedonik yönü üzerine
çalışmışlardır.
Ürüne dokunmanın dürtüsel satın almayı artırdığını
gözlemlemişlerdir.
Alışveriş keyfi ve duyusal uyarıcıların dürtüsel satın almayı
etkilediğini bulmuşlardır.
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Mattila ve Wirtz

2008

Mağazadaki sosyal faktörler gibi çevresel uyarıcıların dürtüsel
satın almayı pozitif yönde etkilediğini keşfetmişlerdir.
Silvera vd
2008
Duyguların etkileri üzerine çalışmışlar ve dürtüsel satın
almanın tüketici duygularından etkilendiği sonucuna
varmışlardır
Dawson ve Kim
2009
Kişilerin bilişsel ve duygusal durumları internet üzerinden
dürtüsel satın alma arasındaki ilişki olduğunu keşfetmişlerdir.
Harmancıoğlu vd
2009
Yeni ürün ve dürtüsel satın alma arasındaki ilişki üzerine
yapılan ilk çalışmadır.
Yu ve Bastin
2010
Dürtüsel ve hedonik satın almanın ayrılmaz bir bütün
olduğunu ifade etmişlerdir.
Sharma vd
2010
Çeşitlilik arayışının dürtüsel satın almayı daha da tetiklediğini
keşfetmişlerdir.
Chang vd
2011
Tüketicilerin perakende çevresine verdiği pozitif duygu
tepkilerinin
dürtüsel
satın
almaya
yol
açtığını
gözlemlemişlerdir.
Kaynak: (Muruganantham ve Bhakat, 2013)

Bunların dışında turizm sektöründe yapılan çalışmalar da mevcuttur. Laesser ve Dolmicar
(2012) dürtüsel satın almanın yüksek tatil harcamaları ve yüksek gelirden ziyade daha kısa
geziler ve az sayıdaki seyahat işletmelerinde gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Rezaei vd.,
(2016 ise turizm sektöründe web tabanlı satışların dürtüsel satın almada etkili olduğunu
vurgulamıştır. Meng ve Xu (2012) da turistlerin satın alma davranışı üzerine yaptığı
çalışmada turistlerdeki satın alma davranışı karmasının dürtüsel, planlı ve deneyimsel
olabileceği yönünde olduğunu belirtmektedir.
YÖNTEM
Kapadokya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin söz konusu bölgeyi tercih ederken
tatil satın alma süreçlerinde dürtüsel (anlık) satın alma davranışını gösterip göstermediğini
ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma amaç ve düzey yönünden uygulama
araştırmaları kapsamındadır (Dinler, 2006).
Araştırmanın evrenini Kapadokya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler
oluşturmaktadır. Küçük Oteller Derneği Kapadokya temsilciliğinin yayınladığı yıllık
turizm raporuna göre 2015 yılında Kapadokya’yı 1,200,545 yerli, 1,076,630 yabancı turist
ziyaret etmiştir. Araştırmada örneklem alma yoluna gidilmiş ve kolayda örnekleme
yöntemine göre araştırmaya katılma konusunda gönüllü olan 56 yerli ve 56 yabancı
turistten veri toplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket Verplanken ve Herabadi (2001)’in
çalışmasından uyarlanmıştır. Söz konusu ölçek 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 3 ifade; ikinci bölümde
katılımcıların dürtüsel satın alma eğilimlerin bilişsel boyutunu ölçmeye yönelik 9 ifade ve
son bölüm ise dürtüsel satın alma eğilimlerin duyusal boyutunu ölçmeye yönelik 11 ifade
yer almaktadır. İkinci ve üçüncü bölümdeki ifadeler 5’li Likert ölçeğine uygun olarak 1.
Kesinlikle Katılmıyorum- 5. Kesinlikle Katılıyorum şeklinde sıralanmıştır.
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Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, Kapadokya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin dürtüsel tatil
satın alıp almadıklarını ortaya koymaktır. Genel olarak birçok insanın her yıl tatil planı
yaptığı bilinen bir gerçektir. Birçok insan uzun süredir verdiği emeğinin ve
yorgunluğunun karşılığı olarak iyi bir tatil yapmayı planlamaktadır. Bununla beraber aşırı
strese maruz kalmış bireylerin kısa süreli tatil yapma isteğinin de etkisiyle internet
ortamında sosyal medya reklamları vasıtasıyla, bir seyahat acentesinin camına yapıştırdığı
günübirlik tur ilanlarıyla veya gazetede yer alan ekonomik tur paketleri sayesinde
dürtüsel ve plansız bir tatil yapması olasıdır. Buradan hareketle Kapadokya’yı ziyaret eden
turistlerin dürtüsel tatil satın alıp almadıklarının ortaya konulması, söz konusu bölgedeki
turizm işletmelerinin pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin daha etkin olması açısından
önemli görülmektedir.
Verilerin Analizi ve Güvenirlik
Kapadokya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin dürtüsel tatil satın alıp almadıklarını
ortaya koymak için uyarlanan ölçek Cronbach Alpha yöntemiyle güvenirlik analizine tabi
tutulmuş ve α = ,739 olarak bulunmuştur. Anket formlarından elde edilen veriler güncel
istatistik programlarında analiz edilmiş ve sonuçlar aritmetik ortalama ve standart sapma
yardımıyla tablo haline getirilip yorumlanmıştır. Yerli ve yabancı turistlerin dürtüsel tatil
satın alma eğilimleri arasında istatistiksel olarak bir fark olup olmadığını belirlemek için
bağımsız örneklem t testi yapılmıştır.
BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya katılan yerli ve yabancı turistlere uygulanan anket formundan
elde edilen bulgulara yer verilmektedir.
Katılımcıların Genel Özellikleri
Katılımcılara ilişkin demografik bilgilerin yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde, yerli
turistlerin %46,4’ü kadın %53,6’sı erkek, yabancı turistlerin ise %55,4’ükadın %44,6’sı
erkektir. Araştırmaya katılan yerli ve yabancı turistlerin toplamına bakıldığında kadın ve
erkek sayılarının örneklem içindeki dağılımı birbirine oldukça yakındır.
Katılımcıların yaş aralıkları incelendiğinde, yerli turistlerin %41,1’i 42 ve üzeri yaş, %26,8’i
25-30 yaş arasındadır. Diğer dağılımlar ise %17,9’unu 31-36 yaş arası %8,9’unu 18-24 ve
%5,4’ünü37-41 yaş arası yerli turistler oluşturmaktadır. Yabancı turistlerin ise %41,1’inin
42 ve üzeri yaş, %32,1’inin 25-30 yaş arasında olduğu görülmektedir. Diğer dağılımlar ise
%19,6’sını 45-54 yaş, %8,7’sini 18-24 ve %7,1’ini 31-36 yaş arası yabancı turistler
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin yarısına
yakını 42 yaş ve üzeridir. Bu doğrultuda katılımcıların yarısına yakınının orta yaş ve üzeri
olduğu görülmektedir.
Katılımcıların öğrenim durumları, yerli turistlerin %5,4’ü ilköğretim mezunu, %17,9’u lise
mezunu, %25’i üniversite mezunu, %51,8’i yüksek lisans veya doktora mezunudur.
Yabancı turistlerin öğrenim durumları, %7,1’i ilköğretim mezunu, %21,4’ü lise mezunu,
%44,6’sı lisans mezunu, yüksek lisans ya da doktora mezunlarının oranı ise %26,8’dir.
Araştırmaya katılan hem yerli turistlerin hem de yabancı turistlerin %70’inden fazlasının
üniversite mezunu ya da yüksek lisans/doktora mezunu olduğu görülmektedir. Dolayısı
ile araştırmaya katılan yerli ve yabancı turistlerin eğitim düzeyinin oldukça yüksek
olduğunu söylemek mümkündür.
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Tablo 2. Demografik Değişkenler
Yerli
Yabancı
Cinsiyet
Yaş

Öğrenim Durumu

n

%

n

%

Kadın

26

46,4

31

55,4

Erkek

30

53,6

25

44,6

18-24

5

8,9

11

19,6

25-30

15

26,8

18

32,1

31-36

10

17,9

4

7,1

37-41

3

5,4

42 ve üzeri

23

41,1

23

41,1

İlköğretim

3

5,4

4

7,1

Lise

10

17,9

12

21,4

Lisans

14

25,0

25

44,6

Lisansüstü

29

51,8

15

26,8

Katılımcıların Bilişsel Faktörlerine İlişkin Bulgular
Tablo 3’te yerli ve yabancı turistlerin dürtüsel tatil satın alma sürecini etkileyen bilişsel
faktörler ortalamalarına göre değerlendirildiğinde “bir şey satın almadan önce ihtiyacım
olup olmadığını düşünürüm” , “bir şey satın almadan önce farklı ürünleri kıyaslarım” ,
“genelde bir şey satın almadan önce iyice düşünürüm” ifadelerine katıldıkları “Eğer bir
şey satın alacaksam kendiliğinden plansız gerçekleşir” , “Sadece bir şeyleri “almış olmak”
için almak benim tarzımdır” ,“Genellikle bir şeyleri düşünmeden satın alırım” ifadelerine
ise katılmadıkları görülmektedir. Bu durumda araştırmaya katılan yerli ve yabancı
turistlerin dürtüsel tatil satın alma sürecini etkileyen bilişsel faktörlere göre planlı ve
düşünerek hareket ettiği ve satın aldığı anlaşılmaktadır.

BİLİŞSEL FAKTÖRLER

Tablo 3. Bilişsel Faktörlere İlişkin Aritmetik Ortalamalar ve Standart Sapmalar
İfadeler

x

s.s.

Bir şey satın almadan önce ihtiyacım olup olmadığını düşünürüm

3,76

1,016

Bir şey satın almadan önce farklı ürünleri kıyaslarım

3,66

1,174

Genellikle satın alma niyetinde olduğum şeyleri satın alırım

3,59

1,053

Bir şeyi satın almadan önce iyice düşünürüm

3,35

1,121

Sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri alırım

3,27

1,082

Satın alacağım bir çok şeyi önceden planlarım

2,92

1,323

Eğer bir şey satın alacaksam kendiliğinden plansız gerçekleşir

2,48

1,287

Sadece bir şeyleri “almış olmak” için almak benim tarzımdır

2,36

1,207

Genellikle bir şeyleri düşünmeden satın alırım

2,06

1,232

3,05

1,166

Genel Ortalama

Katılımcıların Duyusal Faktörlerine İlişkin Bulgular
Tablo 4’te yerli ve yabancı turistlerin dürtüsel tatil satın alma sürecini etkileyen duyusal
faktörler ortalamalarına göre değerlendirildiğinde “ilk görüşte heyecana kapılıp bir şeyler
satın alırım” , “satın almak istediğim bir şeyi gördüğümde çok heyecanlanırım” ,
ifadelerine daha çok katıldıkları “şimdi al, sonra düşün beni tanımlar” , “bazen bir şeyleri
aldığım için suçluluk duyarım” ifadelerine ise katılmadıkları görülmektedir. Bu durumda
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araştırmaya katılan yerli ve yabancı turistlerin dürtüsel tatil satın alma sürecini etkileyen
duyusal faktörlerin satın alma süreçlerinde kısmen etkili olduğu anlaşılmaktadır.

DUYUSAL FAKTÖRLER

Tablo 4. Duyusal Faktörlere İlişkin Aritmetik Ortalamalar ve Standart Sapmalar
İfadeler
x

s.s.

İlk görüşte heyecana kapılıp bir şeyler satın alırım

3,26

1,279

Satın almak istediğim bir şeyi gördüğümde çok heyecanlanırım

3,17

1,162

Ruh halime göre bir şey satın alırım ya da almam

2,88

1,206

Hoşuma giden bir şeyi gördüğümde satın almamak benim için zordur

2,87

1,127

Bazen istediğim bir şeyi gördüğümde satın alma isteğimi bastıramıyorum

2,72

1,268

Düşünmeden, umursamadan bir şeyler satın alırım

2,68

1,275

Bazen ihtiyacım olmasa da satın almayı sevdiğim için bir şeyler satın
alırım
Yeni bir ürün görürsem satın almak isterim

2,59

1,333

2,54

1,335

Görürüm ve satın alırım bu benim felsefemdir

2,54

1,252

Şimdi al, sonra düşün beni tanımlar

2,27

1,23

Bazen bir şeyleri aldığım için suçluluk duyarım

1,96

1,069

2,68

1,231

Genel Ortalama

Farklılık Analizine İlişkin Bulgular
Tablo 5. Bağımsız Örneklem T Testine İlişkin Bulgular
n
x
s.s.
t
p
Bilişsel
Duyusal

Yerli

56

3,10

0,613

Yabancı

56

3,13

0,485

Yerli

56

2,51

0,521

Yabancı

56

2,72

0,539

0,290

0,772

2,137

0,035

Dürtüsel satın alma ve tercih sebebinin uyruğa göre anlamlı bir farklılık gösterip
göstermediğini ortaya koymak amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları tablo
5’te verilmiştir. Yapılan t testine göre dürtüsel satın almanın bilişsel boyutu uyruğa göre
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Duyusal boyutu ise uyruğa göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir. Buna göre, yabancı turistlerin duyusal dürtüsel satın alma
eğilimleri yerli turistlere göre daha yüksektir.
SONUÇ
Genel olarak birçok insanın her yıl tatil planı yaptığı bilinen bir gerçektir. Birçok insan
uzun süredir verdiği emeğinin ve yorgunluğunun karşılığı olarak iyi bir tatil yapmayı
planlamaktadır. Tatil planları yaptıkları süre içerisinde aşırı strese maruz kalmış bireylerin
kısa süreli tatil yapma isteğinin de etkisiyle internet ortamında sosyal medya reklamları
vasıtasıyla, bir seyahat acentesinin camına yapıştırdığı günübirlik tur ilanlarıyla veya
gazetede yer alan ekonomik tur paketleri sayesinde dürtüsel ve plansız bir tatil yapması
olasıdır. Ayrıca impulsif (dürtüsel) satın alma sadece somut ürünlerde değil aynı zamanda
somut olmayan ürünlerde de gerçekleşebilmektedir. Dolayısı ile bu çalışmada da
Kapadokya’yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin bu ziyareti plansız ve dürtüsel bir
satın alma eylemi sonucu mu gerçekleştiğini yoksa önceden planlanmış bir seyahat mi
olduğunu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır.
Turizmde yapılan çalışmalar incelendiğinde, Laesser ve Dolmicar (2012) dürtüsel satın
almanın yüksek tatil harcamaları ve yüksek gelirden ziyade daha kısa geziler ve az
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sayıdaki seyahat işletmelerinde gerçekleştiğini söylemektedir. Diğer bir çalışmada ise
Rezaei vd., (2016) internet sitelerinin turistik bir ürün için dürtüsel satın almada etkili
olduğunu ifade etmektedir. Meng ve Xu (2012)’de turistlerin satın alma davranışı üzerine
yaptığı çalışmada turistlerdeki satın alma davranışı karmasının dürtüsel, planlı ve
deneyimsel olabileceği yönünde olduğunu belirtmektedir.
Bulgulara göre araştırmaya katılan yerli ve yabancı turistlerin çoğunluğunun dürtüsel ya
da plansız bir tatil gerçekleştirmediği, bu tatili önceden planladığı görülmektedir. Ayrıca
araştırmaya katılan yerli ve yabancı turistlerin çoğunluğunun tatil satın alımında planlı ve
düşünerek satın alındığının gözlemlenmesinin yanı sıra, satın alma davranışlarının
duyusal davranıştan daha çok bilişsel tepkiye bağlı olarak gerçekleştiği de anlaşılmaktadır.
Doğal çekicilikle ön plana çıkan Kapadokya bölgesini ziyaret eden turistlerin daha çok
planlı tatil satın aldığı görülmektedir. Bundan sonraki çalışmaların farklı çekiciliklere
sahip turizm bölgelerinde yapılması, turistlerin tatil satın alırken dürtüsel hareket edip
etmediklerini daha iyi ortaya konulması açısından önem taşımaktadır.
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OTEL KONUK MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: EN İYİ OTEL
İŞLETMELERİNİN ÇEVRİMİÇİ TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİNE YÖNELİK
İÇERİK ANALİZİ
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Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi
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ÖZET
Otel işletmelerinin sundukları oda ürünün özünü oluşturan özelliklerin yanında
kolaylaştırıcı ve destekleyici çeşitli ürünler ve birçok otel imkân ve özelliğinden oluşması
konukların otel işletmeleri ile ilgili algılarının, memnuniyetlerinin belirlenmesini
zorlaştırmaktadır. Bu nedenle çevrimiçi tüketici değerlendirmeleri konuk memnuniyetinin
belirlenmesinde önemli bir aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada Tripadvisor
tarafından ilan edilen 2016 yılı en iyi 25 işletmeden 10 otel işletmesine ait konuk yorumları,
konukların memnuniyetini etkileyen otel ürün ve imkânlarını belirlemek amacıyla içerik
analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre konuk memnuniyeti
açısından önemli bir sırada olan bu otel işletmelerinin geleneksel memnuniyet
araştırmalarında belirtilen oda ve çalışan gibi unsurların yanında fark yaratan tematik
hizmetler, karşılama, ikram ve beklentileri aşmak gibi unsurlar ile konuk memnuniyeti
oluşturdukları görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Otel işletmeleri, çevrimiçi tüketici değerlendirmeleri, otel yorumları,
konuk memnuniyeti
GİRİŞ
Otelcilik sektörü dünyaya yayılmış üretici ve tüketiciler ile küresel bir sektör olarak kabul
edilmektedir. Oda, restoran, bar gibi otel imkânlarının kullanımı artık lüks olarak
değerlendirilmemekte ve birçok kişi için bu hizmetler yaşam biçimlerinin ayrılmaz bir
bileşeni olmaktadır. Bunun da ötesinde otel işletmeleri arasındaki hızla artan rekabet bu
işletmelerinin en önemli zorluklarından bir tanesini oluşturmaktadır (Kandampully ve
Suhartanto, 2000). Aynı zamanda değişen tüketici davranışları da göz önüne alındığında
otel işletmelerinin konuklarını memnun etmeleri konuklarının beklentilerini ve
memnuniyetlerini etkileyen unsurları anlamayı zorunlu hale getirmektedir.
Müşteri memnuniyeti hizmet pazarlaması ve yönetiminde temel bir kavram olarak
(Halstead ve Page, 1992; Westbrook ve Oliver, 1991) pazarlama alanında eski bir araştırma
geçmişi bulunmaktadır (Gundersen, Heide ve Olsson, 1996). Otel konuk memnuniyeti ise
otelcilik hizmet sektöründe karmaşık insan deneyimine dayanmakta ve bu konudaki
çalışmaların 1970’li yılların ilk dönemlerinde başladığı görülmektedir Uzun yıllardan beri
yapılan bu araştırmalara otel yöneticileri açısından bakıldığında otel konuk
memnuniyetinin bileşenlerinin öğrenilmesi önemli bir hale gelmektedir (Xiang, Schwartz,
Gerdes ve Uysal, 2015). Bununla birlikte otel konuk memnuniyetini belirleyen unsurları
inceleyen çalışmalara bakıldığında otel işletmelerinin sunduğu oda gibi ana hizmetin
yanında hizmet, konum, değer, güvenlik, çalışan gibi tamamlayıcı ve destekleyici otel
özelliklerinin de otel konuk memnuniyetinde etkili olduğu görülmektedir (Saleh ve Ryan,
1992; Callan ve Bowman, 2000; Dolnicar ve Otter, 2003).
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Genellikle otel konuklarına anket yöntemiyle yapılan konukların, en çok hangi otel
özelliğine dikkat ettiklerini ve hangi hizmetlerin memnuniyetlerini etkilediğini inceleyen
bazı çalışmalar (Dolnicar ve Otter, 2003) bulunmakla birlikte tüketicilerin otel
işletmelerinin sunduğu hizmetlere yönelik doğal tepki ve gerçek yansımalarının çevrimiçi
tüketici değerlendirmeleri temelinde inceleyen araştırmaların azlığı görülmektedir.
Bununla birlikte bazı öncü çalışmalar (Xiang, Schwartz, Gerdes ve Uysal, 2015; Xiang,
Schwartz ve Uysal, 2015) da bulunmaktadır. Bu çalışmalara genel olarak bakıldığında
Dolnicar ve Otter (2003) araştırmalarında konukların memnuniyetini etkileyen ve
seçimlerinde önem verdikleri özellikler olarak konum, hizmet kalitesi, itibar, çalışanlar,
fiyat, oda temizliğini belirtirken, Callan ve Bowman (2000) temizlik, değer, oda konforu,
çalışan nezaketi, hizmet ve güvenlik kavramlarının konuk memnuniyeti açısından önemli
olduğunu ifade etmektedir.
Xiang, Schwartz, Gerdes ve Uysal, (2015) TripAdvisor’daki yorumların sadece metin
kısımlarını analiz ettikleri çalışmalarında yorumlarda en sık kullanılan kelimelerin i) oda,
yatak ve banyo gibi ürünün özü ile alakalı olanlar, ii) önbüro, restoran, havuz, park, lobi,
duş, TV, bar gibi otelin özellikleri ile alakalı olanlar, iii) konum, şehir merkezi, yakınlık,
hizmet, fiyat, yürüme, uzaklık, havaalanı, ücretsiz, manzara, sessiz, gürültü, yenilenmiş
gibi otelin çekicilikleri ili ilgili olanlar, iv) çalışan, güler yüzlü, nazik ve yardımsever gibi
işgörenlerler ilişkili tanımlamalar, v) otopark, giriş, alışveriş, şikâyet, bekleme ve ödeme
gibi hizmet sunumu sürecindeki faaliyetler ile ilgili olanlar, vi) temiz, konforlu, korunmuş,
güvenli, koku, değer, ucuz gibi deneyimin değerlendirilmesine ilişkin olanlar, vii) iş
amaçlı, aile, çocuklar, eşim gibi seyahatin geneli ile ilgili olanlar ve viii) tavsiye edilmesine
ilişkin olanlar olmak üzere gruplandırılmıştır. Aynı araştırmaya göre sırasıyla en sık
kullanılan kelimeler ise oda, temizlik, işgörenler, konum, konfor, hizmet ve kahvaltıdır.
Otel işletmelerinin sunduğu hizmetin birçok bileşenden oluşması otel konuk
memnuniyetini belirleyici unsurların incelenmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle
milyonlarca seyahat edenin konakladıkları otel işletmelerine yönelik algılarını ve
değerlendirmelerini yaptıkları seyahat yorum siteleri bu amaç doğrultusunda kullanmak
faydalı olacaktır. Ayrıca otel konuk yorumlarının incelenmesi ile konukların deneyimlerini
oluşturan ve geleneksel araştırma yöntemlerinde kullanılan ölçeklerde bulunmayan
unsurların ortaya çıkarılması sağlanırken hızla değişen tüketici davranışlarındaki
gelişmeler ve yenilikler de izlenmiş olacaktır. Buna bağlı olarak TripAdvisor’ın her yıl
seyahat edenlerin görüşleri doğrultusunda dünyanın en iyileri başlığı altında otel
işletmelerini konuk memnuniyetine göre sıraladığı otel işletmelerine ait konuk
yorumlarının incelenmesi bu alana önemli bir katkı sağlayacaktır.
Dünyanın en iyi otel işletmeleri olarak açıklanan işletmelerin konuklarının bu işletmelere
yönelik yorumlarının incelenmesi hem otel konuklarının memnuniyetini etkileyen
unsurları ortaya çıkaracak hem de en iyi otel işletmelerinin bu memnuniyeti oluştururken
kullandıkları yöntemlerin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın temel
amacı dünyanın en iyi otel işletmeleri olarak belirtilen işletmelerin konuklarını memnun
etmelerini sağlayan unsurları ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak da “dünyanın
en iyi otel işletmelerinde olumlu yorum yazan otel konukları yorumlarında hangi hususlardan
bahsetmektedir?” şeklinde bir araştırma sorusu oluşturulmuştur.
YÖNTEM
Araştırmada otel konuklarının otel işletmelerinin sundukları hizmetlere yönelik
memnuniyetlerini etkileyen unsurları belirlemek için çalışma kapsamındaki otel
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işletmelerinin çevrimiçi tüketici değerlendirmeleri içerik analizi yöntemiyle
değerlendirilmiştir. İçerik analizi birçok kelime ve yazının sistematik ve tekrarlanabilir bir
şekilde belirli kurallar çerçevesinde daha kısa içerik kategorilerine dönüştürülmesi
şeklinde tanımlanabilecektir (Krippendorff, 1980 ve Weber, 1990). Bu nedenle TripAdvisor
tarafından ilan edilen 2016 yılı en iyi otel işletmeleri (TripAdvisor, 2016) listesinde yer alan
ilk on otel işletmesine ait çevrimiçi tüketici değerlendirmeleri analiz edilmiştir. Çevrimiçi
tüketici değerlendirmeleri içerik analiz yöntemiyle incelenirken öncelikle olarak her bir
otel işletmesinin TripAdvisior’daki sayfası incelenmiş ve Şekil 1’de görüldüğü üzere
TripAdvisior seyahat yorum sitesi tarafından ilgili otel işletmesine ait yorumlarda en sık
geçen kavramlar kategorilere ayrıldığı görülmüştür.

Şekil 1. Tripadvisor yorumu

Şekil 1’de görüldüğü üzere her otel işletmesi için belirtilen tüm kavramlar için bir çalışma
sayfası düzenlenmiş ve sadece İngilizce yazılanlar ve konuklar tarafından sadece
mükemmel ve çok iyi şeklinde ifade edilen yorumlar dikkate alınmıştır. Bu işlem on otel
işletmesi için de tekrarlandıktan sonra hem ilgili kavramların yorumlarda geçme sıklığına
göre bir sıralama yapılmış hem de benzer ama TripAdvisor tarafından farklı kavramlar
olarak belirtilenler aynı temalar altında toplanmıştır. Otel işletmelerinin yorum sayıları
farklı olduğundan oluşturulan temaların sayısı da her bir otel için 1ile14 arasında değişen
farklı temalardan oluşturulmuştur. Sonrasında bu temalar içeriklerine göre ana temalar
altında toplanmış ve bunlara yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.
Çalışma kapsamında çevrimiçi tüketici değerlendirmeleri incelenen otel işletmelerine ait
veriler 25 Temmuz - 30 Temmuz 2016 tarihleri arasında TripAdvisor seyahat yorum
sitesinden her bir otel için Excel’de oluşturulan çalışma sayfasına aktarılmıştır.
TripAdvisor tarafından belirtilen listede 25 otel işletmesi bulunmasına rağmen zaman
kısıtından dolayı sadece ilk on otel işletmesi araştırmaya dâhil edilmiştir. Tema ve ana
temalar oluşturulurken TripAdvisor tarafından belirtilen kavramların yorum içinde hangi
anlamda kullanıldığı da göz önüne alınmıştır. Buna bağlı olarak dokuz ana tema altında
40 tema oluşturulmuş ve değerlendirmeler bu temalar ve içerikleri üzerinden yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Otel işletmelerine yönelik çevrimiçi tüketici değerlendirmelerinden elde edilen konukların
işletmelere ait düşüncelerden oluşan temalara Tablo 1’de yer verilmiştir. Buna göre 10 otel
işletmesine otel konuklarının değerlendirmelerinin 40 tema altında tüketici
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değerlendirmelerindeki yer alma sıklığı ve yer alma sırasına göre kaydedildiği
görülmektedir.
N
o
1

Temalar

2

Misafir Duyguları

Tablo 1. Temalara İlişkin Dağılım
Sıklık
Sıra**
N
Temalar
*
o
8
3/3/3/5/6/7/11/1
21
Kahvaltı
4
7
1/1/2/2/2/4/6
22
Plaj

3

Çalışanlar

7

1/2/4/6/8/10/10

23

4

Tematik Restoran

6

3/3/5/5/5/8

24

5

İkram

6

2/4/4/9/11/12

25

6

Havuz

5

2/3/7/8/11

7

Karşılama

5

1/5/7/79

8

Teknik Detay

5

9

Çevresel İmkânlar

10

Sıklık
*
2

Sıra*
*
1/4

2

8/8

Tematik Y&İ
Hizmetleri
Mimari

2

4/4

2

4/13

1

3

26

Benzerlerinde
n Ayrılma
Değer

1

9

27

Destinasyon

1

3

2/6/6/7/11

28

İçecekler

1

11

4

2/3/4/10

29

1

6

Genel Müdür

4

5/10/12/12

30

Kolaylaştırıcı
Hizmet
Manzara

1

1

11

Özel Günler

4

1/3/6/8

31

Misafir

1

7

12

Peyzaj

4

1/6/9/9

32

1

10

13

3

6/8/13

33

1

7

14

Beklentileri
Aşmak
Konum

3

1/2/5

34

Oda
Ekipmanları
Otel
Dışı
Etkinlikler
Otel Sahipleri

1

9

15

Sosyal Aktivite

3

1/9/10

35

Restoran

1

8

16

Tematik Oda

3

9/11/11

36

Sürprizler

1

10

17

Yiyecekler

3

2/7/12

37

1

7

18

Aşçılık Okulu

2

8/13

38

Tadım
Menüsü
Tematik Bar

1

10

19

Barlar

2

5/6

39

1

4

20

Hikâye

2

5/10

40

Ünlü
Çalışanlar
Yöresel Yemek

1

9

Odalar

*On otel işletmesinin kaçında yer aldığı **Her bir otelin kendi temaları arasındaki sıra

Tablo 1’e göre konakladıkları otel işletmelerinden memnun kalan otel konuklarının
yorumlarında en çok vurgu yapılan unsurun odalar olduğu görülmektedir. On otelin
sekizinde ve bahsedilme sıklığına göre de ilk beş tema içerisinde odalara ilişkin
değerlendirmelerin olduğu görülmektedir. On otelin sekizinde ve tamamına yakını otel
işletmelerinin toplam yorumlarının içinde ilk beş kavram arasında yer alan otel
işletmelerinin konuklarında oluşturdukları duyguları kapsayan ve “beautiful hotel”, “best
hotel i have ever stayed” ve “little piece of paradise” gibi tanımlamalardan oluşan misafir
duyguları teması yer almaktadır. Bu sonuç itibariyle Magnini, Crotts ve Zehrer’nin (2011)
çalışmasıyla paralellik göstermektedir. Otel konuklarının yorumlarında bu tarz
tanımlamalara oldukça çok yer verdikleri görülmektedir. Bu durum otel işletmelerinin
konuklarına yönelik sundukları kişiselleştirilmiş hizmet ve kendilerini özel hissetmelerine
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yönelik oluşturdukları hizmetlerden ve özelliklede beklentilerini aşan hizmetlerden
(Berman, 2005) kaynaklandığı anlaşılmaktadır
Otel konuklarının yorumlarında en çok belirtikleri temalar arasında üçüncü sırada ise
çalışanlar teması yer almaktadır. Memnun kalan otel konuklarının yorumlarında
çalışanlarının geneline vurgu yaptıkları gibi çoğunlukla isimleriyle belirterek teşekkür
ettikleri görülmektedir. Yorumlarda belirtilenen dördüncü tema ise tematik restoranlardır.
Otel işletmelerinin isim vererek veya diğer restoranlardan farklı olarak yiyecek ve içecek
sunumu yaptığı restoranları ifade eden tematik restoranlar otel konukları tarafından
memnuniyetlerini etkileyici önemli bir unsuru olarak görülmektedir.
Tablo 1’e göre otel konukları tarafından en çok bahsedilen ve diğer otel imkân ve
hizmetlerden farklılaşan bir tema olarak ikram teması yer almaktadır. İkram temasının da
otel işletmelerinin yarısından fazlasında (6/10) konuklar tarafından vurgulandığı
görülmektedir. Konuklar tarafından yorumlarda belirtilen diğer otel hizmetlerine sırasıyla
bakıldığında ise havuz, karşılama, konaklamaya ilişkin teknik detaylar, işletmenin
çevresindeki ulaşılabilir imkânlar ve işletmenin genel müdürüne yönelik
değerlendirmelerinin olduğu görülmektedir.
Araştırma kapsamında çevrimiçi tüketici değerlendirmeleri incelenen otel işletmelerinin
sadece bazılarında vurgulanan özelliklerin ise yöresel yemek, ünlü çalışanlar, tematik bar,
tadım menüsü ve konukları şaşırtan sürprizler gibi temaların olduğu da görülmektedir.
Bu temalara ve bunların ana temalarına yönelik detaylı bilgiler ve bunlara ilişkin
dağılımlar Tablo 2’de yer verilmiştir.
Tablo 2’ye göre otel konuklarının memnuniyetlerini etkileyen 40 temanın oda, yiyecek ve
içecek, çalışan, sosyal aktiviteler, konum, fark yaratan hizmetler, havuz/plaj,
Peyzaj/mimari ve diğer özellikler olmak üzere dokuz ana tema altında toplandığı
görülmektedir.
Tablo 2. Ana Temalara İlişkin Dağılım
Ana Tema

Oda

Yiyecek ve İçecek

Tema

Sıklık

Sıra

Odalar

8

3/3/3/5/6/7/11/14

Tematik Oda

3

9/11/11

Oda Donanımı

1

10

Tematik Restoran

6

3/3/5/5/5/8

Yiyecekler

3

2/7/12

Barlar

2

5/6

Kahvaltı

2

1/4

Tematik Y&İ Hizmetleri

2

4/4

İçecekler

1

11

Restoran

1

8

Tadım Menüsü

1

7

Yöresel Yemek

1

9

Tematik Bar

1

10

Çalışanlar

7

1/2/4/6/8/10/10

Genel Müdür

4

5/10/12/12
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Çalışan

Sosyal
Aktivite

Konum

Fark
Yaratan
Hizmetler

Havuz

Peyzaj

Diğer

Otel Sahipleri

1

9

Ünlü Çalışan

1

4

Sosyal Aktivite

3

1/9/10

Aşçılık Okulu

2

8/13

Otel Dışı Etkinlikler

1

7

Çevresel İmkânlar

4

2/3/4/10

Konum

3

1/2/5

Manzara

1

1

İkram

6

2/4/4/9/11/12

Karşılama

5

1/5/7/7/9

Özel Günler

4

1/3/6/8

Beklentileri Aşmak

3

6/8/13

Hikâye

2

5/10

Kolaylaştırıcı Hizmet

1

6

Sürprizler

1

10

Havuz

5

2/3/7/8/11

Plaj

2

8/8

Peyzaj

4

1/6/9/9

Mimari

2

4/13

Misafir Duyguları

7

1/1/2/2/2/4/6

Teknik Detay

5

2/6/6/7/11

Benzerlerinden Ayrılma

1

3

Değer

1

9

Destinasyon

1

3

Diğer Misafirler

1

7

*On otel işletmesinin kaçında yer aldığı **Her bir otelin kendi temaları arasındaki sıra

Buna göre otel konuklarının memnuniyetini belirleyici önemli özelliklerden bir tanesi
olarak oda teması genişlik, ferahlık, giriş ve çatı katı gibi odanın bulunduğu kat gibi
odalara ilişkin teknik detayları ifade eden odalar alt teması; odanın şekli ve tarihi bir
özelliğinin olmasını ifade eden tematik oda ve odanın içinde sunulan odadaki araç ve
gereçleri kapsayan oda donamı alt temasından oluşmaktadır. Buna göre konakladıkları
otel işletmelerinden memnun kalan konukların odaları şekil, biçim ve donanım olarak
değerlendirdiği görülmektedir. Bu sonuç Zhou vd., (2014), Rhee ve Yang (2014) ve Li
vd.’nin (2015) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir.
Otel konuklarının memnuniyetini etkileyen diğer bir ana tema ise yiyecek ve içecek ana
temasıdır. Bu sonuç Saleh ve Ryan (1992), Callan ve Bowman (2000) ve Dolnicar ve Otter
(2003) gibi çalışmalar bağlamında değerlendirildiğinde geleneksel yöntemler ile yapılan
çalışmalarda yiyecek ve içeceğin otel konuklarının memnuniyetini etkileyen unsurlar
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içerisinde ilk sıralarda belirtilmediği görülmektedir. Bununla birlikte bu durum çevrimiçi
tüketici değerlendirmeleri ile yapılan bazı çalışmaların (Li vd. (2013) sonucunu destekler
niteliktedir. Tablo 2’ye göre bu temanın diğer ana temalara göre alt teması en geniş ve
çeşitli olan ana tema olduğu görülmektedir. Bu tema alıntında yer alan restoranın tasarımı,
mimarisi, manzarası veya sunduğu tematik yeme içme hizmeti nedeniyle tematik
restoranlara otel konukların oldukça yoğun bir şekilde yorumlarında vurgu yaptıkları
görülmektedir. Özellikle bu restoranlara konukların isimleriyle birlikte yorumlarda yer
verdiği ve değerlendirdiği görülmektedir.
Yiyecekler ve Barlar alt teması ise otel işletmelerinin bazılarının fark yarattığı yiyecekler
ve içeceklere ve barlara yapılan atıfları kapsamaktadır. Kahvaltı teması ise özellikle
kahvaltının servis ediliş şekline vurgu yapılan yorumları ifade etmektedir. Kahvaltıda
sunulanlardan ziyade kahvaltının sunum şekli ve (kahvaltının otel işletmelerinin türüne
göre değişmekle birlikte) sunum yerinin önemli olduğu görülmektedir. Buna göre odaya
servis edilen kahvaltı otel konuklarında memnuniyet yaratan bir özellik olarak
vurgulanmaktadır.
Tematik yiyecek ve içecek hizmetleri ise otel işletmelerinin her zaman sundukları yeme
içme hizmetlerine ek olarak belirli gün, saat ve miktarda sundukları yiyecekleri ifade
etmektedir. Otel işletmelerinin barbekü geceleri, İtalyan gecesi, Asya gecesi, deniz ürünleri
gecesi vb. gibi tematik sunumları otel konukları tarafından yorumlarında belirtilen
hususlardandır.
Yiyecek ve içecek ana teması altında sadece bazı otel işletmelerinde sunulan hizmetlere
yönelik temalara bakıldığında tadım menüsü ve yöresel yemek alt temalarının da
bulunduğu görülmektedir. Özellikle tadım menü hem yeme içme hem de bir sosyal
aktivite olarak değerlendirildiğinde otel konukları tarafından ilgiyle bahsedilmektedir.
Bununla birlikte bulunduğu bölgenin yöresel bir yemeğini sunan bir otel işletmesi de
konuklar tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.
Çalışan ana teması incelendiğinde otel çalışanları, genel müdürler, otel sahipleri ve ünlü
çalışan alt temalarından oluşmaktadır. Konuk yorumlarında çalışan isimleri verilerek ve
çalışan özellikleri sıralanarak yorumların yapıldığı görülmektedir. Bu tema altında yer
alan yorumlarda nazik, kibar, sevecen, içten, dikkatli, özenli, hızlı gibi çalışan özelliklerine
yer verildiği görülmektedir. Ayrıca otel genel müdürleri ve otel sahiplerine ve
çalışanlarının isimlerine yönelik değerlendirmelerin de yapıldığı ve bunların yorumların
güvenilirliğini olumlu yönde etkilediği ifade edilebilecektir. Çalışan ana teması altında yer
alan diğer bir tema ise ünlü çalışanlardır. Bu çalışanların genellikle ünlü şefler olduğu ve
bunların hazırladığı yiyecek ve içeceklerin memnuniyeti etkilediği görülmektedir. Konuk
yorumlarında herkes tarafından alanı itibariyle bilinen ünlü şefler tarafından sunulmuş
yiyeceklere ulaşma imkânı memnuniyet oluşturmakta ayrıca bu şefleri istihdam eden otel
işletmelerinin konuk odalarına bu ünlü çalışanlar tarafından imzalanmış karşılama, özel
gün kutlama vb. kartları bırakması da memnuniyet oluşturucu bir unsur olarak
görülmektedir. Çalışanlar otel konuk memnuniyeti açısından hep önemli bir unsur olarak
ele alınmıştır. Bu durum hem geleneksel yöntemler ile yapılan çalışmalarda (Dolnicar ve
Otter, 2003) hem de çevrimiçi tüketici değerlendirmeleri ile yapılan çalışmalar (Stringam
ve Gerdes, 2012; Barreda ve Bilgihan, 2013; Zhou vd., 2014; Li vd. 2015; Xiang vd., 2015) da
ortaya çıkmaktadır.
Otel konuklarının memnuniyetini belirleyici unsurlardan bir tanesi olarak sosyal
aktivitelerin yer aldığı görülmektedir. Canlı müzik, plaj sineması, su sporları gibi otel içi
sosyal aktivitelerin ve özellikle aşçılık eğitimlerinin konuklar tarafından beğenilen
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özellikler olarak ifade edilmektedir. Otel dışı etkinlikler olarak ise düzenlenen veya otel
tarafından aracılık yapılan tur, gezi ve etkinlikler yer almaktadır.
Konum otel işletmelerinin seçiminde en önemli unsurlardan biri olduğu bilinmekle birlikte
otel konuklarının yorumlarında özellikle otelin bulunduğu çevreye yakın ziyaret
edilebilecek yerler, alışveriş ve eğlence alanlarına kolay ulaşım gibi özellikler ile otelin inşa
edildiği yerden kaynaklanan sahip olduğu manzaraya ilişkin unsurların konuklar
tarafından değerlendirildiği görülmektedir. Araştırma bu yönüyle de önceki çalışmaları
destekler niteliktedir. Çünkü önceki birçok araştırmada (Magnini, Crotts ve Zehrer (2011;
Cantallops ve Salvi, 2014; Rhee ve Yang, 2014) da
otelin konumunun konuk
memnuniyetini etkileyen unsurlar arasında önemli bir unsur olduğu belirtilmiştir.
Fark yaratan hizmetler ana teması altında yer alan temalar altında ikram, karşılama, özel
günlerde yapılan etkinlikler, beklentileri aşmak, yapılan hizmet veya işletme hakkında bir
hikâyenin olması, kolaylaştırıcı hizmet ve sürprizler alt temalarından oluşmaktadır. Bu
ana tema altında yer alan ikramlar, otel işletmelerinin konuklarına havuz kenarında ve otel
içerisinde sundukları piknik sepetleri, on dakikalık sırt masajı, dondurma, otelden ayrılışta
verilen soğuk su, tura çıkanlar için paketlenmiş yiyecekler ve diğer atıştırmalıklar gibi
konuklara ücretsiz verilen yiyecek, içecek ve hizmetlerden oluşmaktadır.
İlk izlenim veya daha genel bir yaklaşım ile karşılama otel konuklarının işletmelere yönelik
ilk temasın oluştuğu anları ve mekânları ifade etmektedir. Araştırma kapsamındaki otel
işletmelerinin karşılama süreçleri incelendiğinde konukların bir tören müziği eşliğinde gül
yaprakları ile karşılandığı, kırmızı halı serildiği, “evinize hoş geldiniz” gibi standart
karşılama sözünün söylendiği ve bu bunların gülümseyen çalışanlar ile yapıldığı
görülmektedir.
Otel konuklarının balayı, evlilik yıl dönümü ve doğum günü gibi özel günlerinde aldıkları
otel hizmetlerini özellikle yorumlarında vurguladıkları görülmektedir. Bu durum
konukların özel anlarında otel işletmelerinin sundukları hizmetlere yönelik daha duygusal
yaklaştıklarından kaynaklandığı ve dolayısıyla da memnuniyetlerinde önemli bir
belirleyici olduğu söylenebilecektir.
Konukların satın aldıkları hizmetlerin bir üst sınıfa ek ücret almaksızın yükseltilmesi, geç
çıkış imkânının sağlanması ama özellikle satın alınan odanın otelin müsaitlik durumuna
göre daha iyi bir oda ile değiştirilmesi konukların beklentilerini aşılmasını sağladığı
görülmektedir.
Otel işletmelerinin binasına, daha önce bu binada yaşayanlara,
konaklayanlara veya otel işletmesinin gerçekleştirdiği bir sosyal sorumluluk projesine
ilişkin hikâyeler de konukların yorumlarında yer almaktadır. Bu hikâyeler sayesinde otel
işletmeleri konukları ile kişisel bir bağ kurma fırsatı yakaladıkları söylenebilecektir.
Fark yaratan hizmetler ana teması altında yer alan kolaylaştırıcı hizmetler geleneksel
hizmet sunumlarına yeni bakış açısı getiren hizmetler olarak ifade edilmiştir. Bunlara
örnek konukların plajda yiyecek ve içecek siparişleri için sadece kırmızı bir bayrak
kaldırması ve çalışanların hemen konukların siparişlerini alması ve otel içinde, plajda ve
havuz kenarında serinletici soğuk havluların sunulması gibi hizmetler gelmektedir.
Bununla birlikte konukların özel günlerinde otel yöneticileri veya ünlü çalışanları
tarafından isme imzalı odalarına tebrik kartları gönderilmesi konuklar açısından yapılan
hoş sürprizler olarak değerlendirilmektedir. Otel konuklarının havuz ve plajlara yönelik
değerlendirmelerinin genellikle havuzun büyüklüğü, varsa tematik özelliği ve plajdaki
şezlong vb. araçlara ilişkin olduğu görülmektedir.
Bunlarla birlikte diğer ana teması altında yer alan misafir duyguları konukların otel
işletmelerine yönelik hislerini doğrudan belirttikleri ifadeleri kapsamaktadır. Bazı otel
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işletmelerinde yönelik konukların kendilerini kral/kraliçe gibi hissettiklerini, bir sonraki
yıl tekrar geleceklerine yönelik beyanlarını, şimdiye kadar kaldıkları en iyi otel olduğuna
yönelik söylemleri içermektedir. Teknik detaylar konukların, geceleme sayıları, hangi
amaçla kaldıkları gibi bilgileri içermektedir. Bu ana tema altında yapılan diğer misafirlere
yönelik yorumlarda konukların otelin hizmetleri kadar otelde kalan diğer konukların
profilini de değerlendirdikleri görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırma yapılan bir araştırmaya göre (TripAdvisor, 2016) dünyanın en iyi otelleri
olarak ilan edilen on otelde konaklayan ve memnun kaldığını belirten konukların
yorumlarında sıklıkla vurguladıkları otel hizmetlerini içerik analizi yöntemiyle
incelemiştir. Araştırma sonuçlarına göre, konukların yorumlarında otel imkânları olarak
en çok sırasıyla odalardan, çalışanlardan, tematik restoran ve ikramlardan bahsettikleri
görülmektedir. Bunlara ilaveten otellerin havuzu, karşılama süreçleri, işletmenin çevresel
imkânları ve yöneticilerinden de yorumlarında vurgu yaptıkları görülmektedir.
Bu araştırmada odanın memnuniyeti etkileyici bir unsur olduğu bilinmekle birlikte oda
donanımının da konuklar tarafından önemli bir unsur olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
Otel konukları açısından geleneksel oda donamlarına ilaveten banyoda televizyon olması,
mini bar yerine daha geniş bir dolabın olması, nem/hava temizleyicisi ve cd ile birlikte cd
oynatıcısının odalarda bulunması birçok konuk tarafından memnuniyet yaratıcı özellikler
olarak görülmektedir. Bu donanımlar göz önüne alındığında değişen tüketici
ihtiyaçlarının dikkatlice izlenmesi ve bunlara uygun araç ve gereçlerin odalarda sunulması
faydalı olacaktır.
Araştırma sonuçların göre, otel içinde yiyecek ve içecek hususunda farklılık yaratmak
isteyen otel işletmelerinin restoranları tasarımlarına, mimarilerine ve sundukları yiyecek
ve içeceklere göre isimlendirmesi ve hepsini ayrı ayrı pazarlaması otel konukları açısından
işletmenin ürün zenginliği olarak değerlendirilecektir.
Bu çalışmada yiyecek ve içecek ana temasının altında yer alan kahvaltı teması göz önüne
alındığında otel işletmelerinin küçük dokunuşlarla her hizmette fark yaratabilecekleri
görülmektedir. Özellikle otellere tatil amaçlı giden konukların kahvaltı için hazırlanmaları,
odalarından ayrılmaları ve bunu belli bir saatte yapma zorunluğu ile karşılaşmaları
konukları olumlu yönde etkilememektedir. Bunun yerine imkânı olan otel işletmelerinin
özellikle yatak sayısı daha az olanların odada kahvaltı servisine odaklanmaları faydalı
olacaktır.
Bu araştırma sonuçlarına göre, yiyecek ve içecek hizmetlerine genel olarak bakıldığında
belirli bir temaya sahip restoranların ve tematik yiyecek ve içeceklerin konuk
memnuniyetini belirleyici unsurlardan olduğu görülmektedir. Buna göre otel
işletmelerinin yiyecek içecek hizmetlerinde bu hususu dikkate alarak sundukları
ürünlerde çeşitlilik yaratmaları önerilmektedir. Bu bağlamda hem sosyal sorumluluk hem
de ürün zenginliği ve buna bağlı olarak fark yaratabilmek açısından yöresel yiyecek ve
içeceklere yer verilebilir. Burada her türlü çeşidi vermek yerine belirli ürünlerde
odaklanmak faydalı olacaktır.
Çalışanlara yönelik yorumlara bakıldığında fark yaratan çalışan özellikleri olarak işini
gösterişe kaçmadan yapan, işi sahiplenerek, zevk alarak ve içten yapan bunu yaparken de
turizm sektörünün temel unsuru olan gülümsemeyi ihmal etmeyen çalışan profilinin
ortaya çıktığı görülmektedir. Otel konuklarının yorumları göz özüne alındığında
çalışanların yanında otel genel müdür veya sahiplerinin tutum ve davranışlarının da
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konuk memnuniyetinde etkili olduğu, daha görünür, sakin, hoş görünüşlü ve güvenilebilir
hissi veren otel genel müdürlerinin memnuniyeti etkilediği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda
işgören bağlamında sadece çalışanların değil aynı zamanda üst düzey yöneticilerin
davranışları da konukların memnuniyeti açısından belirleyici bir unsur olarak
görülmektedir. Bu nedenle otel yöneticilerin bir sorunu çözme biçimi, astlarına yaklaşımı
gibi doğrudan konuklarla ilgili olmayan unsurlar bile konukların dikkatini çektiği göz ardı
edilmemelidir.
Konum otel işletmelerinin sonradan değiştirebileceği bir unsur olmamakla birlikte otel
konumunu olumlu yönde algılanabilmesi için otel çevresinde yer alan etkinliklere yönelik
doğru ve etkili bir bilgilendirme yapılması bu durumu olumlu yönde etkileyecektir.
Otel işletmelerinin temel ürünleri yanında sundukları hizmetler olarak ifade edilebilecek
olan bu çalışmada fark yaratan hizmetler olarak tanımlanan unsurların konuk
memnuniyetine önemli bir katkı yaptığı söylenebilecektir. Özellikle ücretsiz verilen
ikramlar, karşılama ritüelleri, özel günlerde alınan hizmetler, kolaylaştırıcı hizmet ve
sürprizler konuklarda yarattıkları beklenmedik hissi ile memnuniyeti arttırdığı
söylenebilecektir.
Knutson’e (1988) göre konukların ilk izlenimlerinin olumlu olması durumunda
beklentilerinin karşılanması ve hatta aşılması genellikle daha kolay olmaktadır. Bu nedenle
karşılamaya yönelik profesyonel yaklaşımların geliştirilmesi gerekmektedir. Karşılama
sürecinin sadece otel lobisinde değil konuğun otel işletmesi ile ilk temasının yaşandığı web
sitesi, telefon veya oto park gibi alanlarda da uygulanması faydalı olacaktır.
Bu araştırma kapsamında otel konuklarının yorumları genel olarak değerlendirildiğinde
önceki çalışmalarda belirtilmeyen ama konuk memnuniyetini etkileyen ortak özelliklere
bakıldığında;
•
Ücretsiz verilen ikramların ve karşılama ritüellerinin konukları memnun ettiği,
özellikle ilk izlenimin çok önemli olduğu,
•
Özel günlerde odalara bırakılan not, içecek vb. ikramlar gibi yapılan etkinliklerin
daha çok memnun edici ve hatırlanabilir olduğu,
•
Tematik ürün sunumlarının (oda, havuz, yiyecek ve içecek vb.) farklılaştırıcı
özelliklerinden dolayı ilgiyle karşılandığı,
•
Oteldeki konuk profilinin konuklar tarafından dikkate alındığı,
•
Belli zamanlar ile sınırlandırılmış ikramların (happy hour vb.) beğenildiği,
•
Konukların kendilerini özel hissettirici hizmetleri önem verdiği,
•
Konukların, çalışanların işi severek yapmalarına dahi dikkat ettiği ve
•
Özellikle kahvaltının standart olarak odada servis edilmesinin etkileyici kabul
edildiği görülmektedir.
Bununla birlikte ileride yapılacak çalışmalarda yorumların konukların demografik
profillerine göre karşılaştırılması ve ayrı bu yorumlar vasıtasıyla konukların gözünden
olması gereken çalışan özelliklerinin de incelenmesi faydalı olacaktır.
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ÖZET
Keşifsel türde tasarlanan araştırmanın amacı, profesyonel kadın aşçıların, kadın kimliğiyle
profesyonel mutfaklardaki çalışma yaşamına bakış açılarının tespit edilmesidir. Bu amaçla
“profesyonel mutfaklarda kadın aşçı olarak çalışmanın zorlukları nelerdir” sorusuna
cevap aranmaktadır. Araştırma sorusunun cevabını bulabilmek için gastronomik sözlük
isimli internet sitesinde yayımlanan “mutfakta kadın olmak” başlığına, kadın aşçılar
tarafından yapılan yorumlar incelenmiştir. İncelemeler, 2016 yılı Mayıs ayında,
gerçekleştirilmiş ve belirtilen internet sitesindeki “mutfakta kadın olmak” başlığına yorum
yapan “kadın” aşçıların yorumları araştırma sorusu kapsamında değerlendirilmiştir.
Yapılan içerik analizi sonucunda, Kadın aşçıların profesyonel mutfaklarda çalışırken
yaşadıkları en büyük zorluğun “işin fiziki güç gerektirmesi” olduğu görülmektedir. Bu
zorluğu “küfürlü konuşmalara maruz kalma”, “erkeksileşme”, “erkeklerin niceliksel
üstünlüğü”, “uyum sağlayamayanların erkeklerce dışlanması” ve “işin yorucu/yoğun/zor
olması” gibi zorluklar izlemektedir.
Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın aşçı.
GİRİŞ
Geçmişten günümüze bütün toplumlarda varlığını sürdüren ataerkil toplum kültürü,
kadın ve erkeğe varoluşunun dışında farklı roller, sorumluluklar, haklar ve sınırlılıklar
yüklemektedir. Ataerkil toplum kültürünü ve buna bağlı olarak kadın ve erkeğe yüklenen
cinsiyet rollerini daha iyi kavrayabilmek için ataerkil kelimesin anlamına bakmak önem
arz etmektedir. Ataerkil kelimesi dilimizde “patriarkal” kelimesinin eş anlamlısı olarak
kullanılmaktadır ve Fransızca “patriarcal” kelimesinden türetilmiştir (TDK, 2016). Türk
Dil Kurumu (TDK, 2016) Büyük Türkçe Sözlükte “soyda, temel olarak babayı alan ve ailede
çocukları baba soyuna mal eden (topluluk), pederşahi, patriarkal” olarak
tanımlanmaktadır. Walby (2014: 39) ise patriyarkayı “erkeklerin kadınlar üzerinde egemen
olduğu, kadınları ezdiği ve sömürdüğü toplumsal yapılar sistemi” şeklinde
açıklamaktadır.
Dünyadaki birçok ülkeyle benzer olarak ülkemizde de kadına toplum tarafından atfedilen
roller; anne ve eş olma rolleridir. Erkek egemen (ataerkil) toplumlarda yaşayan kadınlar,
eğitim ve çalışma imkânlarından görece daha az yararlanmakta ve iş yaşamında erkeklerle
eşit hak ve sorumluluklara sahip olamamaktadır (Ergöl, Koç, Eroğlu ve Taşkın, 2012).
Kadınların çalışma yaşamında erkeklerin gerisinde yer alması, iş yaşamından uzaklaşması
ve erkeklerin kadınlara nazaran daha yüksek mevkilerde çalışması cinsiyet ayrımcılığı ve
kalıplaşmış önyargılardan kaynaklanmaktadır (Arlı, 2013). Genel olarak; meslek seçimi,
ücret ve terfi konularında cinsiyet ayrımcılığı yapıldığı görülmektedir. Toplum tarafından
bazı işler kadına bazı işler ise erkeğe atfedilerek “erkek işi” veya “kadın işi” olarak
gruplandırılmaktadır (Alparslan, Bozkurt ve Özgöz, 2015). Öte yandan toplum yemek
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yapmayı kadın işi olarak benimsemişken bu sorumluluk profesyonel alanda erkeğin eline
geçmiş ve kadınlar bu alanda pasif duruma gelmiştir. Bu duruma gelinmesinde kadının
da rolü büyüktür, çünkü öğretilen davranışlar arasında olan eve erkek bakar düşüncesiyle
kadınlar iş yaşamından uzaklaşmakta aslında kadınların egemenliğinde olması gereken
mutfak erkeklerin eline bırakılarak profesyonel mutfakta kadınlar azınlık olarak
görülmektedir.
Literatürde profesyonel kadın aşçıların, kadın kimliğiyle profesyonel mutfaklardaki
çalışma yaşamına bakış açılarına yönelik doğrudan ve/veya dolaylı sınırlı sayıda
araştırmaya rastlanmaktadır. Profesyonel mutfaklardaki erkek egemen ortam nedeniyle
kadın aşçıların yaşadığı zorlukların bilinmesinin, bu alanların cinsiyetsizleştirilmesi adına
önemli bir adım olacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle profesyonel mutfaklarda
kadın aşçı olarak çalışmanın zorluklarını tespit etmek üzere keşifsel bir araştırma
gerçekleştirilmiştir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Profesyonel mutfaklarda kadın aşçı olarak çalışmanın zorluklarının neler olduğunun
tespitine yönelik yapılmış bu araştırmanın kuramsal çerçevesi; toplumsal cinsiyet,
toplumsal cinsiyet rolleri, kamusal alan, özel alan ve genel olarak iş yaşamında kadınların
karşılaştıkları sorunlar ve zorluklar üzerine temellendirilmektedir.
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Kavramı
Cins; biyolojik olarak “kadınlık ve erkeklik durumu” olarak tanımlanırken, cinsiyet;
biyolojik anlama ek olarak sosyokültürel özellikleri de ifade etmektedir (Ersoy, 2009).
Toplumsal cinsiyet, toplum tarafından dikte edilen erkek ve kadın olma hali ile
bağdaştırılmış sosyo-kültürel kuralları kapsamaktadır. Her kültürde kabul edilen cinsiyet
kimlikleri bulunmaktadır ve bir toplumun kültüründeki sosyal kurallar; erkeklerin ve
kadınların görünüşlerinin, davranışlarının ve dış dünya ile ilişkilerinin nasıl olması
gerektiğini göstermektedir (Yılmaz, 2007).
Toplumsal cinsiyet rolleri, çatı olarak toplumsal cinsiyet kavramı içerisinde yer almaktadır.
Toplumsal cinsiyet rolleri, kişinin yaşamını sürdürdüğü toplumun kültürüne, bir kadına
ya da erkeğe nasıl davranacağına, neyi düşünüp nasıl hareket edeceğine yönelik
beklentileri ortaya koymaktadır (Yılmaz, Zeyneloğlu, Kocaöz, Kısa, Taşkın ve Eroğlu,
2009). Kadın ve erkek için hangi davranışların ve faaliyetlerin uygun olduğu; hak, kaynak
ve güç sahipliği açısından kadının ve erkeğin durumunun ne olduğu veya ne olması
gerektiği konusundaki toplumsal beklentiler bu şekilde geliştirilmektedir. Bu beklentiler,
her toplum için birbirinden farklı olabileceği gibi aynı toplumun değişik kesimlerinde de
kendi içerisinde farklılık gösterebilmektedir. Beklentiler kısmen farklılık gösterse de
temelde ortak özelliklerinin bulunduğu söylenebilmektedir (Ecevit, 2003).
Toplumsal cinsiyet rolleri, kadınların ve erkeklerin sonradan öğrendikleri çeşitli
durumlarda bu öğrenilmiş davranışları yapmak durumunda kaldıkları rollerden ortaya
çıkmaktadır. Sonradan öğrenilmiş olan bu davranışlar, erkekleri kamusal alana bağlarken,
kadınları da eş, anne, ev içi işçi olarak tanımlamaktadır. Kadınlar kendilerine atfedilen
toplumsal rolleri benimsemekte ve bu rollere uygun hareket etmektedir. Bu da kadınların
kendilerinin iş yaşamında yerinin olmadığına ya da o işleri kendilerinin yapamayacağına
inanmalarına neden olmaktadır. Bu doğrultuda bir kadın aşçının mesleğe başlarkenki
yorumu şu şekilde olmuştur.
“Rüyalarımı süsleyen aşçılık mesleğine başlarken aklımda hep şu soru vardı: “Başarabilecek
miyim?” Bu sorunun kaynağında ise daha çok erkek aşçı ve şeflerin hâkim olduğu mutfakta “Acaba
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beni bir aşçı olarak fark ederler mi?”, “Benim de mesleğimle onlardan farklı olmadığımı
anlayabilirler mi?” ya da “Benim de onlar kadar güçlü olabileceğimi kabul ederler mi?” gibi
düşünceler vardı. Kısacası uzun süre “Aşçılık mesleğini gereği gibi icra edebileceğimi birlikte
çalıştığım şeflere ispatlayabilir miyim?” sorusu aklıma takılmıştı. Staj dönemim bu sorularla geçti.
Ancak bir süre sonra tüm bu olumsuz düşünceleri bir tarafa bıraktım ve kendime bir söz verdim:
Bu mesleği kadın bir aşçı olarak yapacağım ve herkes mutfakta kadının gücünü, önemini ve yerini
anlayacak!” (Kibelenin Mutfağı, 2016) .
Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadınların birincil görevi arasında yer alan yemek
yapmak yani aşçılık kadına atfedilmektedir. Ancak iş yaşamındaki erkek egemenliği
dolayısıyla kadın aşçılar; profesyonel mutfaklarda kendilerinin 1-0 geride olduğunu ve
toplumun kendilerine giydirdiği kılıfa göre en iyi yapmaları gereken işlerden biri olan
aşçılığı profesyonel olarak yapamayacaklarını düşünmektedir. Bu durumun kadınların
toplumun kendilerine dayattığı cinsiyet rollerini içselleştirdiğinin bir göstergesi olduğu
söylenebilir.
Kamusal Alan / Özel Alan Ayrımı
Özel alan ve kamusal alan ayrımı Antik Yunan dönemine kadar uzanmaktadır.
Demokrasinin beşiği olarak kabul gören Antik Yunan dönemi demokrasisi, kadınların ve
kölelerin kabul görmediği bir sistem olarak öne çıkmaktadır. Bu demokrasi anlayışı, özgür
kadınların vatandaş sayılmadığı, kadınların kadın oldukları için kamusal alana girmeye
uygun görülmediği varsayımı üzerine kurulmaktadır. Kamusal alan / özel alan ayrımı
Antik Yunan düşüncesinde, polis ve oikos kelimelerinden türetilmektedir. Polis yani
kamusal alan, erkeklerin egemen olduğu yönetim alanına işaret ederken; oikos yani özel
alan, kadın ve çocukların ait olduğu yer yani ev/hane içi alana işaret etmektedir (Ersöz,
2015).
Toplumsal rollerle ilişkili olan kamusal alan / özel alan ayrımı, kadını eve ve ev işlerine
mahkûm ederken erkeği ise iş yaşamına yönlendirmektedir. Bu ayrım, kadınların iş
yaşamına atılmalarının önünde bir set oluşturmaktadır. Kalıplaşmış olan bu yargı
doğrultusunda ünlü bir erkek aşçının yorumunda;
“aşçılığın kadınlar için oldukça güç bir iş olduğu, fiziki güç istediği ve aşçılığın evde yemek yapmaya
benzemediği, özel alanda yani ev mutfağında karısının çok iyi yemek yaptığı”
ifadeleri dikkat çekmektedir (Nuriye AKMAN, 2016). Bu ve benzeri kalıp yargıların kadın
aşçıların kamusal alanda (profesyonel mutfaklarda) yer bulmalarının önünde bir engel
oluşturabileceği söylenebilir.
İş Yaşamında Kadınların Karşılaştıkları Sorunlar ve Zorluklar
İş yaşamında erkekler ile kadınlar aynı ölçütleri taşımalarına rağmen işe alınma, ücret,
terfi, tayin, işten çıkarılma gibi maddi ve maddi olmayan imkânlar açısından kadınlar
farklı uygulamalarla karşı karşıya kalmaktadır (Mercanlıoğlu, 2009). Son zamanlarda
birçok büyük işletme, büyük sorumluluk gerektiren mevkilerde kadınların istihdam
edilmesine hamilelik ve annelik gibi durumları olumsuz gerekçe göstererek eşit olmayan
uygulamalar yapmaktadır (Alparslan vd., 2015).
Kamusal alan / özel alan açısından bakıldığında kadının yerinin evi olduğu düşüncesiyle
kadın, iş yaşamında fazlalık olarak görülmektedir. İş yaşamında kadınların karşı karşıya
kaldıkları başka sorunlar da bulunmaktadır. Bunlar; kadın iş görenlerin özel yaşamları ile
çalışma yaşamları arasındaki rol farklılıklarından kaynaklanan ikilemler nedeniyle ortaya
çıkan “rol çatışması” sorunları ve kadınların “kadın” oldukları için karşı karşıya kaldıkları
sosyo-kültürel sorunlar (çocuk bakımı ve eğitimi, erken evlilik, toplum baskısı nedeniyle
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boşanamama ve geleneksel aile kültürü) olarak sıralanabilir. Öte yandan kadınlar, iş
yaşamında cinsiyete dayalı rol ayrımcılığıyla da karşılaşmaktadır. Cinsiyete dayalı rol
ayrımcılığı, meslek gruplarının veya işteki pozisyonların kadın işi mi yoksa erkek işi mi
olduğunun belirlenmesinde etken olmaktadır (Soysal, 2010). Buna örnek olarak kadınlara
özel alanda atfedilen yemek yapma (aşçılık) rolünün kamusal alanda (profesyonel
mutfaklar) erkekler tarafından sahiplenilmesi ve aşçılık mesleğinin yine erkekler
tarafından “erkek işi” olarak adlandırılması verilebilir.
Hız, Karataş ve Uluksar (2015) tarafından yapılan araştırmaya katılan kadın mutfak
çalışanları; mutfaktaki uzun mesai saatleri ve bunun yol açtığı ev işlerine, aileye ve
kendilerine zaman ayıramama durumu, mutfağın hizmet sektörü içinde yer alması
dolayısıyla diğer bireyler tatil yaparken mutfak çalışanlarının mesai başında olması ve
sergilenen emeğin karşılığına denk gelecek ücretler alınmaması gibi zorluk ve sorunlara
vurgu yapmışlardır. Kadınların profesyonel mutfaklarda erkeklere oranla azınlık
durumda olması diğer bir zorluğa işaret etmektedir. Bir kadın aşçı mutfaktaki zorlukları
aşağıdaki cümlelerle ifade etmektedir (Aşçı Haber, 2016).
“Erkeklerin egemenliği altında süregelen bir meslek olagelmiş mutfak, bir kadın olarak mutfakta
olmak hem onlardan daha çok çalışmak, hem de bir şekilde devamlı kendini ispatlamak demek.
Türkiye’de kadın olmak zaten zor bir de erkeklerin tekelindeki bir meslekte başarılı olmak üç kere
zor. Hastalanamazsın, hafta sonu tatilin yoktur, eşin çalışma tempona laf eder, o etmezse ailen…
Yılbaşı, bayram, resmi tatil senin tatilin değildir, diğer sektörlerin tatilidir zaten. Sen hafta içi bir
gün tatil yaparsın”.
Toplumsal cinsiyet rolleri açısından kadınlara atfedilmiş birincil görevlerden sayılan
yemek yapma işi özel alanda kadınlar tarafından icra edilirken onların karşılaşabilecekleri
herhangi bir zorluk veya sorun tanımlanmamışken, yemek yapma işinin kamusal alanda
bir kadın tarafından meslek olarak icra edilmesi söz konusu olduğunda birçok engel,
zorluk, sorun ve sıkıntı yaşanacağı öngörüsü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun,
profesyonel mutfaklarda karşı karşıya kalınan erkek egemen anlayışın ve kadının toplum
tarafından kendisine dikte edilen rolleri içselleştirmesinin bir ürünü olduğu söylenebilir.
YÖNTEM
Araştırmanın amacı, profesyonel kadın aşçıların, kadın kimliğiyle profesyonel
mutfaklardaki çalışma yaşamına bakış açılarının tespit edilmesidir. Konuyla ilgili, çoğu
dolaylı, sınırlı çalışmaya ulaşılabildiği için, araştırma keşifsel türde tasarlanmıştır. Bu
amaçla “profesyonel mutfaklarda kadın aşçı olarak çalışmanın zorlukları nelerdir”
sorusuna cevap aranmaktadır. Araştırma sorusunun cevabını bulabilmek için gastronomik
sözlük isimli internet sitesinde yayımlanan “mutfakta kadın olmak” başlığına, kadın
aşçılar tarafından yapılan yorumlar incelenmiştir. İncelemeler, 2016 yılı Mayıs ayında,
gerçekleştirilmiş ve belirtilen internet sitesindeki “mutfakta kadın olmak” başlığına yorum
yapan “kadın” aşçıların yorumları araştırma sorusu kapsamında değerlendirilmiştir.
Değerlendirilmek üzere sadece kadın aşçıların yorumlarının seçilmesinin temel nedeni,
profesyonel mutfaklardaki aşçıların genellikle erkek olmasıdır (Campos-Soria, MarchanteMera ve Ropero-García, 2011). Dolayısıyla profesyonel aşçılık için erkek egemen bir iş kolu
denilebilir. Bu bağlamda öncelikle kadınların profesyonel olarak aşçılık yapmaktan neden
geri durduklarının ve/veya geri durdurulduklarının yine kadın aşçılar gözüyle
değerlendirilmesi önem arz etmektedir.
Araştırmada ikincil verilerden faydalanılmıştır. Gastronomik sözlük internet sitesinde
“mutfakta kadın olmak” başlığı altında toplam 28 yorum bulunmaktadır. Bu yorumlardan
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9 tanesi yorumu yapanın erkek olması veya yapılan yorumda anlatılmak istenin
anlaşılamaması dolayısıyla dikkate alınmamıştır.
Kalan 19 yorum araştırmacılar
tarafından olduğu gibi bilgisayar ortamına aktarılmış, düzenlenmiş ve içerik analizine tabi
tutulmuştur. İçerik analizi, Yıldırım ve Şimşek (2008) tarafından ifade edilen tüm
ayrıntılara dikkat edilerek yapılmıştır. İçerik analizi ve elde edilen ifadelerin
kategorilendirilmesi işlemi, araştırmacıların dışında farklı bir öğretim üyesi tarafından da
tekrarlanmış ve benzer sonuçlar elde edilmiştir.
İçerik analizi sonuçları araştırma sorusuna bağlı olarak hazırlanan tabloda sunulmaktadır.
Tablo 1’de “mutfakta kadın olmak” başlığı altındaki kadın aşçıların yorumlarından elde
edilen ifadeler tekrar sayılarına göre özetlenmektedir. Tablo 2 ise tablo 1’den
yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu tabloda (2), benzer ifadeler bir araya getirilerek,
profesyonel mutfaklarda kadın aşçı olarak çalışmanın zorlukları kategorilendirilmiş, her
kategori içerdiği ifadelerden hareketle isimlendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Profesyonel mutfaklarda kadın aşçı olarak çalışmanın zorlukları Tablo 1’de
gösterilmektedir. Kadın aşçıların profesyonel mutfaklarda çalışırken yaşadıkları en büyük
zorluğun “işin fiziki güç gerektirmesi” olduğu görülmektedir. Bu zorluğu “küfürlü
konuşmalara maruz kalma”, “erkeksileşme”, “erkeklerin niceliksel üstünlüğü”, “uyum
sağlayamayanların erkeklerce dışlanması” ve “işin yorucu/yoğun/zor olması”
izlemektedir.
“Erkeklere kendini ispatlama zorunluluğu”, “kişisel bakım (oje, fön) yapamama”, “diğer
kadınlara özenme”, “vücuda sinen yemek/yağ kokusu”, “tatillerin belirsizliği” ve “sosyal
yaşamdan uzaklaşma” gibi konular da kadın aşçılar tarafından profesyonel mutfaklarda
çalışmanın zorlukları arasında sayılmaktadır. En düşük frekansı ise “çalışma saatlerinin
belirsizliği” almıştır.
Profesyonel mutfaklarda çalışan kadın aşçıların rapor ettiği en büyük zorluk %20’lik bir
oranla “işin fiziki güç gerektirmesi” dir. İşin fiziki güç gerektirmesi her ne kadar bir zorluk
olarak görülse de kadın aşçıların yaptıkları yorumlarda bu durumu aşılamayacak bir engel
olarak algılamadıkları görülmektedir. Yorumlarda zekânın fiziksel güce nazaran daha
önemli olduğu görüşü hâkimdir. Sırasıyla 8, 16, 18, 19 numaralı yorumlarda bu durum
aşağıdaki cümlelerle ifade edilmektedir.
“Fiziksel güç olmadan yemek yapabilirsin ama zekâ olmadan salatalık bile doğrayamazsın”
“Tencereler ve gastronomların ağırlığı yüzünden sürekli kendinizle mücadele edip artık HIYA! İşte
bu! diye kendini kanıtlamaktır. Ağır kasalarla mutfağa gelip erkekleri şaşırtmaktır”
“Mutfakta güç önemlidir elbette ama zekâyla asla yarışamaz”
“Zekâ güçle yarışır”
Tablo.1 Profesyonel Mutfaklarda Kadın Aşçı Olarak Çalışmanın Zorlukları
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Çalışma saatlerinin belirsizliği

Sosyal yaşamdan uzaklaşma

Tatillerin belirsizliği

Vücuda sinen yemek/yağ kokusu

Diğer kadınlara özenme

Kişisel bakım (oje, fön) yapamama

Erkeklere kendini ispatlama zorunluluğu

İşin yorucu/yoğun/zor olması

Uyum sağlayamayanların erkeklerce dışlanması

Erkeklerin niceliksel üstünlüğü

Erkeksileşme

Küfürlü konuşmalara maruz kalma

İşin fiziki güç gerektirmesi

Yorum Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
∑
%

11
5
6
1
1
1
2
1
1
2
3
6
1
1
2
6
2
1
3
56
100

İşin fiziki güç gerektirmesi (%20) zorluğunu azımsanamayacak bir oranla (%14) “küfürlü
konuşmalara maruz kalma” izlemektedir. Küfür, özellikle de toplumda hem erkek hem de
kadınlar tarafından sıklıkla kullanılan cinsiyetçi küfür; eril iktidarın kadın bedeni
üzerindeki hâkimiyetini söylemsel alanda kurmasına hizmet etmektedir (Özdemir, 2015).
Kadın aşçıların bu durumdan oldukça rahatsızlık duydukları görülmektedir. 2 numaralı
yorumda bu durum aşağıdaki cümle ile anlatılmaya çalışılmıştır.
“Küfür dolu bir ortam olduğu doğrudur bilin!”
Küfürlü konuşmalara maruz kalma (%14) ve en çok rahatsız olunan üçüncü durum olarak
ortaya çıkan “erkeksileşme” (%11) başlığının ortak bir noktada birleştiği görülmektedir.
Halk arasında erkek Fatma olarak da tanımlanan erkeksileşme durumu; erkek gibi
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davranışları olan kadın şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Erkek davranışı olarak
kadınlardan beklenen durumun ise küfür edebilmek olduğu görülmektedir. Sırasıyla 1, 3,
4, 5, 12 ve 15 numaralı yorumlarda küfürleşmek ve erkeksileşmek durumları aşağıdaki
cümlelerle ifade edilmektedir.
“Benim gibi tek kadınsan mutfaktaki, çok kallavi bir küfür dağarcığına sahip olacaksın”
“Erkeklerle kavga edip yeri geldiğinde küfürleşmek demektir”
“Ancak ve ancak sen de bir kadın olduğunu unutmaya başladığında çözülen problemdir. Seninle
beraber herkes unutur; asker arkadaşı kıvamına gelir yolunuza devam edersiniz.”
“Hani insanoğlunda hem dişi hem eril enerjiler var ya, dişiyi kadın temsil ediyor, erili erkek,
mutfakta dişi enerjinin hiç bir anlamı yok, bir kadın olarak erkekleşiyorsun mutfakta, onların
jargonunu, beden dilini zamanla kopyalamaya başlıyorsun, kendin olman için zaman yok. Sürekli
balans ayarı yapmalısın normal hayatında kendine.”
“Erkek beyniyle düşünebilmeli ve iyi bir küfür dağarcığına sahip olunmalı.”
“Kabul görmek için 5 saniyelik küfür cümlesi şart”
“Erkeklerin niceliksel üstünlüğü”, “uyum sağlayamayanların erkeklerce dışlanması”, “işin
yorucu/yoğun/zor olması” şeklinde ifade edilen diğer zorluklar %9’luk bir oranla
dördüncü sırada yer almaktadır. Sırasıyla 1, 10, 16 ve 17 numaralı yorumlarda bu
zorluklara örnek teşkil edecek ifadeler bulunmaktadır.
“Her zaman azınlıkta olacağını kabul etmekle başlaman lazım, genelde erkeklerle çalışacaksın, o
ustalar, Bolulular ne işi varmış kadının mutfakta diyecek. Beceremez kız diyecek, bıçak tuttuğunda
elini keseceğini, fırın açtığında kolunu yakacağını zannedecekler mütemadiyen. Ne işin var ya
burada, git adım akıllı bir iş bul laflarını duyacaksın. Arada bir sorgulayacaksın kendini, ne
yapıyorum ben ya böyle diye.”
“Mesleğe 1-0 yenik başlamak demektir. Ivıra zıvıra ağlamamayı, kan gördüğünde bayılmamayı, o
ağır ben taşıyamam dememeyi, kadın olduğu için ayrıcalık istememeyi öğrenmeleri gerekenlerdir.”
“Ağır kasalarla mutfağa gelip erkekleri şaşırtmaktır. Artık 4-5 ayın sonunda beden dili ve tavırlarla
diğer erkeklerden daha sert bir erkeğe dönüşmeniz bile muhtemeldir. Bir süre sonra kendinizi
askerlik muhabbetlerinin ortasında bulmanız da muhtemeldir. Hele iyi kabul gördüyseniz yanınızda
yapılan hiç bir muhabbetten kaçınılmaz artık siz de onlardansınızdır. İyi bir ekipteyseniz ve sizi
severlerse korurlar kollarlar abilik kardeşlik yaparlar. Hatta bazı mekânlardaki sapıklıkları ve
terbiyesizlikleri duyup sizin için üzülürler bile (abicim başka meslek mi kalmadı?) şeklinde.”
“Zordur. Ama başarılmaz değildir. Hem mutfaktaki erkek güruhla savaşırsın, hem kadın olmanın
getirdiği zorluklarla. Yine de sevdiğin işi yapıyorsan tüm bunlara değer.”
“Erkeklere kendini ispatlama zorunluluğu”, “kişisel bakım (oje, fön) yapamama” ve “diğer
kadınlara özenme” %5’lik bir oranla beşinci sırada yer alan zorluklar arasındadır. Sırasıyla
1, 3 ve 7 numaralı yorumlarda kadın aşçıların aşağıdaki ifadeleri dikkat çekmektedir.
“Oje sürmek istiyorum, fön çektirmek istiyorum diye isyan edeceksin.”
“Mutfakta kadın olmak demek restorana gelen fönlü, ojeli, topuklu ayakkabılı kadınlara bakıp bir
zamanlar bende böyleydim deyip iç geçirmek sonra aşçı terlikleri daha rahat ama deyip kendini
avutmaktır.”
“Her zaman kendini ispat etme zorunluluğunu beraberinde getirir. Ne de olsa maça 1-0 geride
başlar bayanlar”
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“Vücuda sinen yemek/yağ kokusu”, “tatillerin belirsizliği” ve “sosyal yaşamdan
uzaklaşma” gibi zorluklar %4’lük bir oranla altıncı sırada yer alırken; “çalışma saatlerinin
belirsizliği” %1’lik bir oranla bahsi geçen zorluklar arasında son sırada yer almaktadır.
Kadın aşçılar tarafından yapılan 1. ve 3. yorumda bahsi geçen zorluklar aşağıdaki gibi dile
getirilmiştir.
“Delireceksin bazen hafta sonu tatili istiyorum artık, Cumartesi Pazar ben de diğer insanların
yaptığı şeyleri yapmak istiyorum diyeceksin. Yılbaşında arkadaşlarının yanında olmak isteyeceksin,
ayağında terlikle mutfakta takılmak yerine.”
“Mutfakta kadın olmak demek; yağ kokan saçlarla sevgiliyle buluşmaya gitmek zorunda olmak
demektir.”
Mutfakta kadın olmanın zorlukları yine kadın aşçılar tarafından yapılan kısa ve öz
yorumlardan da anlaşılacağı üzere farklı birçok açıdan değerlendirilmektedir. Bu zorluklar
yapılan yorumlarla desteklenerek tek tek irdelenmeye çalışılmıştır. Ancak ifadeleri
kategoriler halinde incelemenin konuya daha bütüncül bir bakış açısı sunacağı
düşünülmektedir.
“Profesyonel mutfaklarda kadın aşçı olarak çalışmanın zorlukları nelerdir?” şeklindeki
araştırma sorusu bağlamında incelenen ikincil verilerden elde edilen on üç ifade, üç
kategoride birleştirilmiştir (Tablo 2). Kategorilerden birincisi, erkek egemen ortamdan
kaynaklanan zorluklar; ikincisi işin yapısından kaynaklanan zorluklar; üçüncüsü ise
bireyin
kendisinden
kaynaklanan
zorluklar
adını
almıştır.
Kategorilerin
isimlendirilmesinde dikkate alınan hususlar aşağıda açıklanmaktadır.
Patriyarka; kadınlar üzerindeki erkek egemenliğini karakterize eden toplumsal bir sisteme
vurgu yapmaktadır (Kuzu, 2012). Patriyarkanın maddi temelinde; emek gücü üzerinde
denetim, kaynaklara erişimi engelleme, üretim işlerinin erkek işi olması, heteroseksüel
evlilik ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan homofobi ve son olarak erkek egemen
kurumlar bulunmaktadır (Kuzu, 2012). Tanımlar incelendiğinde, birinci kategoride yer
alan ifadelerin, “erkek egemen ortamdan kaynaklanan zorluklar” başlığı ile uyumlu
olduğu görülmektedir.
Tablo.2 Profesyonel Mutfaklarda Kadın Aşçı Olarak Çalışma Zorlukları Kategorileri
ZORLUK KAYNAKLARI
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∑i
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(1.3) Erkeklerin niceliksel
üstünlüğü
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Uyum
sağlayamayanların erkeklerce
dışlanması
(1.5)
Erkeklere
kendini
ispatlama zorunluluğu
(2.1)
İşin
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5
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38
9

(3)
BİREYİN
KENDİSİNDEN
KAYNAKLANAN ZORLUKLAR

(2.3) Vücuda sinen yemek/yağ
kokusu

2

4

(2.4) Tatillerin belirsizliği

2

4

1

1

3

5

(2.5)
Çalışma
saatlerinin
belirsizliği
(3.1) Kişisel bakım (oje, fön)
yapamama
(3.2) Diğer kadınlara özenme

3

(3.3)
Sosyal
uzaklaşma

2

yaşamdan

8

5

14

4

İşin yapısı ile anlatılmak istenen; işin doğası gereği ortaya çıkan durumlardır. Örneğin
kamu kurumlarında mesai saatleri sabah 08.00 ile 17.00 arasındadır. Turizm işletmelerinde
ise mesai saatleri çoğu zaman belirsizdir. Dolayısıyla profesyonel mutfaklarda; işin fiziki
güç gerektirmesi, yorucu, yoğun ve zor olması, vücuda yemek/yağ kokusu sinmesi,
tatillerin ve çalışma saatlerinin belirsizliği gibi ifadelerin, verilen örneklere uygun olarak
“işin yapısından kaynaklanan zorluklar” başlığı altında toplanması araştırmacılar
tarafından uygun bulunmuştur.
Son olarak, kadın aşçıların zorluk olarak belirttikleri; kişisel bakım (oje, fön) yapamama,
diğer kadınlara özenme ve sosyal yaşamdan uzaklaşma ifadelerinden hareketle, üçüncü
kategorinin “bireyin kendisinden kaynaklanan zorluklar” şeklinde isimlendirilmesine
karar verilmiştir.
Tablo 2 incelendiğinde profesyonel mutfaklarda çalışan kadın aşçıların en çok “erkek
egemen ortamdan kaynaklanan zorluklar” kategorisi üzerinde durdukları görülmektedir
(%48). “İşin yapısından kaynaklanan zorluklar” kategorisi azımsanamayacak bir oranla
(%38) ikinci sırada yer alsa da kadın aşçıların bu zorlukları “aşılabilir, üstesinden
gelinebilir” zorluklar olarak tanımladıkları görülmektedir. Aşağıdaki yorumlar bu
durumu destekler niteliktedir.
“Mutfakta çalışmak mutlaka fiziksel güç gerektirir. Bu kaçınılmazdır. Ama ondan daha da önemli
olan bir şey vardır ki o da zekâ. Eğer zekânı güzel bir şekilde kullanıyorsan kadın olmanın öyle ahım
şahım dezavantajı yoktur. Mutfaktaki erkekler de eşek değil ya. Gücünün yetmediği yerde yardım
ederler. Bu yüzden pek takılmaması gerekir bu durumun. Fiziksel güç olmadan yemek yapabilirsin
ama zekâ olmadan salatalık bile doğrayamazsın.”
“Mesleklerin cinsiyeti olduğunu düşünmesem de erkeklerin mutfakta bir kaç kas gücü kadar ilerde
olduğu gerçeğini kabul ediyorum. Bu açığı daha çok çalışarak kapatabiliriz bence”
“Bireyin kendisinden kaynaklanan zorluklar” kategorisi %14’lük bir oranla üçüncü ve son
sırada yer almaktadır. Bu kategoride işin yapısı gereği kadınların oje sürmek veya fön
çektirmek gibi kişisel bakımdan geri kaldıkları ve dolayısıyla diğer hemcinslerine
özendikleri ayrıca çalışma saatlerinin ve tatillerin belirsizliği nedeniyle sosyal yaşamdan
uzak kaldıkları durumlar ifade edilmektedir. Ancak bu durumun da erkek egemen
ortamdan kaynaklanan zorluklar göz önüne alındığında daha az vurgulandığı
görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kadın aşçıların, kadın kimliğiyle profesyonel mutfaklardaki çalışma yaşamına yönelik
bakış açılarını ortaya koymayı amaçlayan araştırma bulgularından hareketle, kadın
aşçıların profesyonel mutfaklarda karşılaştıkları zorluklar yapılan içerik analizi sonucunda
on üç ifade ile belirtilmiştir. Araştırmacılar bu on üç ifadeyi, erkek egemen ortamdan, işin
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yapısından ve bireyin kendisinden kaynaklanan zorluklar olmak üzere üç kategoriye
ayırmışlardır.
Erkek egemen ortamdan kaynaklanan zorluklar kategorisinde yer alan; küfürlü
konuşmalara maruz kalma, erkeksileşme, erkeklerin niceliksel üstünlüğü, uyum
sağlayamayanların erkeklerce dışlanması ve erkeklere kendini ispatlama zorunluluğu gibi
ifadeler profesyonel mutfaklarda çalışan kadınlara erkekler tarafından yaratılan zorluklar
arasında sayılabilir.
Profesyonel mutfaklarda çalışan erkek aşçıların sayıca kadın aşçılardan çok daha fazla
olması, mutfak ortamının erilleşmesine ve dolayısıyla yukarıda bahsedilen zorlukların
ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir denilebilir. Toplumsal cinsiyet rolleri açısından
kadına atfedilen yemek yapma işi, para kazanılan profesyonel bir meslek halini aldığında
ataerkil anlayışın da desteğiyle erkek egemen bir hale dönüşmektedir. Bu durum
profesyonel anlamda aşçılık mesleğini icra etmeye çalışan kadınların mutfaklarda erkekler
tarafından baskılanmasına yol açmaktadır. Örneğin; erkekler küfür etmemeye dikkat
etmek yerine kadını küfürlü ortama alışmaya zorlamaktadır veya erkek Fatma ol(a)mayan
kadınlar erkeklerce dışlanmaktadır.
İşin yapısından ve bireyin kendisinden kaynaklanan zorluklar, kadın aşçılar tarafından
üstesinden gelinebilecek durumlar olarak nitelendirilmektedir. Karşı karşıya kalınan temel
zorluklar, erkeklerden kaynaklanan ve düzeltilmesi kadının elinde olmayan durumlar
olarak ifade edilebilir.
Özel alanda mutfağı kadına bırakan ancak kamusal alanda mutfağı sahiplenen erkek
egemen zihniyetin yarattığı cinsiyetçi ortam profesyonel mutfaklarda açıkça
görülmektedir. Bu durum dilimizde sıklıkla kullanılan “elinin hamuru ile erkek işine
karışmak” deyimi ile bağdaştırabilir.
Elinin hamuru ile erkek işine karışmak deyimi; kadınların, beceremeyeceği işleri yapmaya
kalkışması olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Ayrıca bu deyimin bir de hikâyesi
bulunmaktadır. “Adamın biri evinin avlusunda çamurdan kerpiç karmakta, karısı da
tandırda gözleme pişirmektedir. Adam bir yandan iş yaparken bir yandan da “hamurunu
yumuşak yoğurmuşsun, doğru düzgün yuvarlak açamıyorsun, ne çok hamur yapmışsın”
diyerek karısının gözlemelerini eleştirmektedir. Karısı da “kırk yılın başı bir işe kalkıştın
onu da düzgün yapamıyorsun, hiç öyle kerpiç mi yapılır, biri bir tarafa bakıyor, öteki öte
tarafa bakıyor, bir yağmur yağsa darma-duman olur senin yaptığın duvar” diyerek
kocasının yaptığına söylenip durmaktadır. Dışarıdaki bu tartışmadan rahatsız olan kayın
valide; “oğlum sen elinin çamuruyla kadın işine karışma, kızım sen de elinin hamuruyla
erkek işine karışma!” diyerek tartışmayı sonlandırmaktadır.” Mecazen profesyonel
mutfaklarda erkeğin elinin çamurunun, kadının elinin hamuruna karıştığı söylenebilir.
Kadınların iş yaşamında karşılaştığı zorluklar ve ayrımcı uygulamalar çeşitli iş kolları
açısından farklı araştırmacıların ilgi alanına girmektedir. Ancak profesyonel mutfaklarda
bu durumun nasıl gerçekleştiği veya çözülebileceği noktasında eksiklikler bulunmaktadır.
Bu bağlamda daha büyük bir örneklem üzerinde benzer araştırmaların yapılması
literatürdeki bu boşluğu doldurmaya katkı sağlayabilecektir. Bununla birlikte erkek
aşçıların bakış açısıyla mutfakta kadın aşçılarla çalışmanın olumlu ve/veya olumsuz
yönlerinin araştırılması da önemli görülmektedir. Mutfakların hem özel alanda hem de
kamusal alanda cinsiyetsizleştirilmesi gereği araştırmacıların bu çalışmadaki en önemli
vurgusunu oluşturmaktadır.
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ÖZET
Yüksek rekabet koşullarında şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için bilimsel
analizlerden faydalanarak hedef koymaları ve stratejilerini bu analizlere dayanarak
belirlemeleri önem taşımaktadır. Farklı seçenekler arasından en iyi faydayı sağlayan
stratejinin seçilmesi oyun teorisinin konusudur. Bu nedenle çalışmada rekabetin yüksek
olduğu turizm sektöründe hizmet veren iki havayolu şirketinin daha çok kazanç sağlamak
için karar alma yöntemlerinden biri olan ve sıklıkla kullanılan oyun teorisi ile ideal
stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada ulusal iki havayolu şirketinin,
2015 yılına ait Antalya (AYT) – Atatürk (IST) Havalimanları seferlerinin günlük yolcu
sayıları ve bilet fiyatları ile iki kişili sıfır toplamlı oyun matrisi oluşturularak en ideal fiyat
politikaları belirlenmeye çalışılmıştır. Kurulan oyunun denge noktası minmax ve maxmin
yöntemiyle hesaplanmış ve elde edilen sonuçlara göre ilgili şirketlerin yüksek rekabet
sonucu fiyatlarını çok fazla düşürdükleri tespit edilmiştir. Şirketlerin daha fazla kazanç
sağlamak için aralarında fikir birliğine vararak fiyatlarını birlikte artırmaları sonucunda
kazançlarını da artırabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Turizm, Havayolu Şirketleri, Oyun Teorisi
GİRİŞ
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yaşanan teknolojik gelişmeler, havacılığın gelişmesini
sağlamış, daha uzun mesafeler gidebilen, daha az yakıt harcayan uçaklar geliştirilmiştir.
Bu gelişmelerle birlikte havacılık sektörü şekillenmeye başlamış ve zamanla havayolu
ulaşım sektörü yüksek talep gören bir sektöre dönüşmüş ve günümüze kadar sürekli
ilerleme ile turizm sektöründeki gelişmeler ve uluslararası ticaretin büyümesi, turizmin
gelişmesine katkı sağlamıştır (Çebi, 2014).
Bu ilerleme ile birlikte birçok havayolu şirketleri de kurulmuş ve havayolu ulaşımı
öncelikli tercih edilen ulaşım türü haline gelmiştir. Turizm ve havacılık sektörünün
büyümesi havayolu şirketleri arasındaki rekabeti de arttırmış ve havayolu şirketlerine ait
bilet fiyatlarının neredeyse şehirlerarası karayolu ulaşım fiyatlarından daha düşük
seviyelere gelmesine neden olmuştur.
Rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe, şirketin ayakta kalabilmesi için koşulları iyi
değerlendirmesi, rakip şirketlerin hamlelerini öngörebilmesi, kapasitelerini belirlemesi,
kapsamlı analizler yapması ve bunları göz önünde bulundurarak kararlar alması büyük
önem arz etmektedir.
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Bu analizlerden biri de oyun teorisidir. Oyun Teorisi, birbirini etkileyen birimlerin
davranışlarını inceleyen ve karar alma aşamalarında kullanılan matematiksel bir analiz
aracıdır. Teori, ilk olarak 19. Yüzyılda ortaya atılmış fakat 20. Yüzyılın başlarında
yaygınlaşmış ve ekonomi alanında kullanılmaya başlanmıştır. Burada oyuncular
alacakları kararlar sonuçlarında kendilerinin ve rakiplerinin nasıl etkileneceğini bilir ve
buna göre kendilerine en yüksek getiriyi sağlayacak ya da kaybı en aza indirecek stratejileri
seçerler. Günümüzde serbest pazarların yaygınlaşması sonucu şirketler arası rekabetin
yüksek olması, çıkar çatışmalarının olduğu durumlarda uygulanan matematiksel bir
analiz olarak oyun teorisinin önemini artırmaktadır (Çevikkan, 2010).
Bu çalışmada oyun teorisi kavramsal olarak açıklanmış, uygulama alanı olarak havayolu
sektörü incelenmiş, genel özelliklerinden ve havayolu ulaşımını etkileyen faktörlerden
bahsedilmiştir. Uygulama bölümünde ise Türk havacılık sektöründe rekabetin en yoğun
olduğu Antalya (AYT) – Atatürk (IST) hattında seferleri olan ulusal iki havayolu şirketinin
kendilerine en fazla kazancı sağlayacak fiyat politikalarının oyun teorisi ile bulunması
amaçlanmıştır. Bunun için söz konusu iki havayolu şirketinin 2015 yılına ait Antalya (AYT)
– Atatürk (IST) seferlerinin günlük yolcu sayıları ve bilet fiyatlarından özel izinle alınarak
oyun matrisi kurulmuş ve en uygun denge noktası araştırılmıştır.
Literatür Taraması
Oyun teorisinin kullanıldığı yayınlanmış az sayıda makale ve tez bulunmaktadır.
Çalışmanın bu bölümünde, literatür taraması yapılarak oyun teorisinin kullanım alanları
için örnekler verilmiştir.
Çevikkan (2010), yayınlanmış tez çalışmasında Duopol bir piyasadaki iki rakibin birbirine
ikame olabilecek birer ürünü için iki firmanın pazardaki satış rekabetini oyun teorisi ile
inceleyerek firmaların en yüksek faydayı sağlayabilmeleri için farklı stratejilerini nasıl ve
ne oranda kullanmaları gerektiğini araştırmıştır.
Kural (2007), yayınlanmamış yüksek lisans tezinde, karşılıklı çıkar gruplarının ilişkilerinin
oyun teorisi ile uygulamasını göstermek amacıyla yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahip olan
Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bugününde her iki tarafın da ne tür
stratejiler uygulayabileceğini araştırmıştır.
Kiracı (2008), çalışmasında Cournot tipi oyun modeli kurarak şirketlerin maliyetlerini
incelemiş ve yenilikçi ürünler kullanan şirketlerin daha fazla kazanç elde ettiği ancak
rekabetin artmadığı sonucuna ulaşmıştır.
Rençber (2012), Ankara bölgesinde yaptığı çalışmada oyun teorisinden faydalanarak şehir
nüfusundaki artış ile taksi saysındaki artış ne kadar olmalı sorusuna cevap aramıştır.
Bekmez ve Çalış (2011), yaptıkları çalışmada oyun teorisini kullanarak bankacılık sektörü
ile müşteri tipleri arasında kredi kullanımını araştırmıştır. Kredi verilerinden
yararlanılarak bulunan sonuca göre bankaların ödeme gücü olan müşterilere kredi vermek
istemesi ve müşterilerin de aldıkları krediyi zamanında geri ödemesi noktasında denge
noktasının oluştuğu görülmüştür.
Eser ve Toigonbaeva (2011), psikoloji ile iktisat arasındaki ilişkiyi incelemiş, psikolojik
faktörleri göz ardı eden ve insanı sadece rasyonel davranan varlıklar olduğunu varsayan
modellerin değiştini vurgulamıştır.
Sheng (2009), bölgesel rekabet ve sürdürülebilir kalkınma için turizm destinasyonları
üzerine bir oyun teorisi çalışması ise rasyonel karar vericiler için saldırgan strateji yerine
daha makul strateji seçmeleri gerektiğini önermektedir.
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Yung vd. (2009), çalışmalarında, paket tur tatil için turizm tedarik zinciri içinde işbirliği ve
rekabet dinamiklerini incelemek için çok aşamalı oyun yapısını oluşturmuşlardır.
Havayolu Ulaşımının Dünya ve Türkiye’deki Durumu
Dünyada Havayolu Ulaşımı
Gelişen teknoloji ile birlikte hava araçlarının uzun süre havada kalabilmeye başlaması ve
diğer ulaşım alternatiflerine göre daha kısa sürede gideceği yere ulaşmasından dolayı,
hava yolu ulaşımı kıtalararası mesafelerde en çok tercih edilen ulaşım şekli olmuştur.
Ülkelerarası uçak trafiğinin artması sonucu emniyetin ve güvenliğin sağlanması ve
yeknesaklığın oluşturulması için global kuruluşlar oluşturularak havacılık kuralları
belirlenmiştir. Bu uluslararası kuruluşlar aşağıda verilmiştir (Kaynak: Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü).
•
Uluslararası Havaalanları Konseyi (ACI)
•
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)
•
Uluslararası Hava Taşımacılığı Kurumu (IATA)
•
Hava Seyrüseferinin Emniyeti için Avrupa Teşkilatı (EUROCONTROL)
•
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)
Türkiye’de Havayolu Ulaşımı
Türkiye’de ilk sivil havacılık faaliyetleri 1933 yılında filosunda 5 uçak bulunan Türk Hava
Postaları kuruluşu ile başlamıştır. Dünyada turizmin ve sivil havacılığın hızla gelişmesi ve
teknolojinin ilerlemesi sonucu bu ilerlemelere yetişebilmek, ülke çıkarlarını korumak ve
uluslararası ilişkileri düzenli bir şekilde yürütmek için 1954 yılında Sivil Havacılık Dairesi
Başkanlığı kurulmuştur. Türkiye, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması ve Chicago
Sözleşmesi’ne taraf olduktan sonra 1945 yılında Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın
(ICAO) kurucu üyeleri arasına girmiştir.
Birçok uluslararası anlaşmada yer alan Türkiye’de sivil havacılık faaliyetleri katlanarak
artmış ve havalimanlarının ülkede yaygınlaşması ile birlikte günümüzde en popüler
ulaşım şekli haline gelmiştir. Sonuç olarak havayolu ulaşımını tercih eden yolcu sayısı da
her yıl artış göstermiştir. Tablo 2’de Türkiye’de yıllara göre havayolunu kullanan yolcu
sayıları ve uçakların taşıdığı kargo miktarları yer almaktadır.
Tablo 2: Türkiye’de Yıllara göre Yolcu Sayıları (2000-2014)
Yıllar
Yolcu Sayısı
2000

34 972 534

2001

33 620 448

2002

33 755 452

2003

34 424 340

2004

45 034 589

2005

55 545 473

2006

61 684 203

2007

70 352 867

2008

79 438 289

2009

85 508 508

2010

102 800 392

691

2011

117 620 469

2012

130 351 620

2013

149 430 421

2014

165 720 234

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilmiştir (erişim tarihi: 08.06.2016)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431
sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
çerçevesinde faaliyet yürüten Türk sivil havacılık otoritesidir. Ankara-Maltepe'de bulunan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ek binasında hizmet vermektedir.
(SHGM, 2011: 1).
Türkiye’de ruhsatı olan ve faaliyet gösteren havayolu şirketleri Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Havayolu Şirketleri
Havayolu İşletmeleri
Faaliyet Türü
1

THY A.O

Yolcu ve Kargo

2

Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.

Yolcu ve Kargo

3

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Yolcu ve Kargo

4
5

Onur Air Taşımacılık A.Ş.
MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş.

Kargo
Yolcu ve Kargo

6

Hürkuş Havayolu Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Yolcu ve Kargo

7
8

Atlasjet Havacılık A.Ş.
ULS Hava Yolları Kargo Taşımacılık A.Ş.

Kargo
Yolcu ve Kargo

9
10

Turistik Hava Taşımacılık A.Ş.
ACT Hava Yolları A.Ş.

Kargo
Yolcu ve Kargo

11

İHY İzmir Havayolları A.Ş.

Yolcu ve Kargo

12
Borajet Hav, Taş. Uçak Bakım Onarım ve Tic.A.Ş.
Yolcu ve Kargo
Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilmiştir. (erişim tarihi: 08.06.2016)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
“Türkiye Havalimanlarının işletilmesi ile Türkiye Hava sahasındaki hava trafiğinin
düzenlenmesi ve kontrolü görevi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel
Müdürlüğü’nce yerine getirilmektedir.” Türkiye’deki havalimanları arasında yolcu
sayısına göre en büyük olan ilk 10 havalimanı Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4: Havalimanlarına Göre Yolcu Sayıları
Havalimanları
Yolcu Sayısı
1

İstanbul (Atatürk)

56 695 166

2

Antalya

28 303 192

3

İstanbul (Sabiha Gökçen)

23 494 646

4

Ankara (Esenboğa)

11 035 606

5

İzmir (Adnan Menderes)

10 970 663

6

Adana

4 687 494

7

Muğla (Dalaman)

4 309 480

8

Muğla (Milas-Bodrum)

3 846 547
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9

Trabzon

2 777 536

10

Gaziantep

2 082 821

Kaynak: TÜİK verilerinden elde edilmiştir (erişim tarihi: 08.06.2016)

Tablo 4’te görüldüğü gibi yolcu sayısına göre Türkiye’deki en yoğun havalimanları
İstanbul Atatürk ve Antalya havalimanları olmakla birlikte Antalya (AYT) – Atatürk (IST)
hattı sefer sayısının en fazla olduğu havalimanlarıdır. Bu nedenle ilgili hatta seferleri olan
havayolu şirketleri arasında yoğun bir rekabet söz konusudur.
Oyun Teorisi
Oyun teorisi, geçmişi Babillere kadar uzansa da 1944 yılında ilk kez John vonNeumann
tarafından “Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış” adlı kitabında yer almıştır. Tarihten
günümüze kadar önemini korumuş, evrim kuramını içeren hayvan davranışlarından,
siyaset biliminde etik alandaki düşünceleri belirlemeye kadar birçok alanda kullanılmıştır
(Aktan ve Bahçe, 2007).
Oyun teorisi, bireyin başarısının diğer bireylerin alacağı kararlara bağlı olduğu
durumlarda kullanılan matematiksel hesaplamalara dayanan bir karar verme yöntemidir.
Önceleri bireyin kazancının diğer bireyin kaybını ifade eden oyun türlerinde çözüm
aramıştır. Ancak teorinin gelişmesiyle birlikte diğer oyun türleri için de çözüm yöntemleri
geliştirilmiş ve neticesinde kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. Bu teorinin en önemli
özelliği oyuncuların kararlarının diğer oyuncuların kararları ile ilişkili olmasıdır (Davis,
1997).
Bir oyunu çözmek, oyuncuların nasıl hamleler yapabileceklerini öngörmektir. Statik
oyunlarda oyuncular kararlarını izole olarak ve diğer oyuncuların hamlelerinden haberdar
olmadan yaparlar. Aynı anda karar vermeleri gerekmese de, birbirlerinin eğilimlerinden
haberdar olamazlar. Kapalı ihale usulü buna bir örnek teşkil etmektedir. Günümüzde
birçok alanda kapalı teklif ihale usulü yaygın olarak kullanılır. İhale, bir projenin
uygulanması safhasında gerekli olacak mal ve hizmetlerin sağlanması için birçok istekli
kişi veya kurumun teklif vermesidir. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak kapalı
bir zarf içerisinde yapılır. İsteklilerden en düşük bedeli veren işi alır. Kapalı ihale usulü
statik oyunlar için bir örnek oluşturur. Oyuncu işi almak için kendince en uygun teklifi
diğer oyuncuların kim olduğundan, teklif kapasitelerinden ve tüm olasılıklardan haberdar
olmadan yapar (Gedikoğlu, 2012: 15).
İki Kişili Sıfır Toplamlı Oyunlar
İki kişili sıfır toplamlı oyunlar, iki oyuncunun yer aldığı ve bir oyuncu kazanırken diğer
oyuncunun kaybettiği oyunlardır. Bir oyuncunun kazancı, diğer oyuncunun cebinden
çıkar ve diğer oyuncunun zararını ifade eder. Bu yüzden sıfır toplamlı oyunlarda
bireylerin çıkarları çakışma içerisindedir. Bu nedenle bireyler arasında işbirliğine gidilmesi
mümkün değildir (Winston, 1994).
İki kişili sıfır toplamlı oyunların ödemeler matrisi Tablo 5’teki gibi gösterilir.

693

Tablo 5: İki Kişili Sıfır Toplamlı Oyun Ödemeler Matrisi
B
A

B1

B2

B3

….

…..

….

Bn

A1

a11

a12

a13

…..

…..

…..

a1n

A2

a21

a22

a23

…..

…..

…..

a2n

A3

a31

a32

a33

…..

…..

…..

a3n

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Am

am1

am2

am3

…..

…..

…..

amn

Tablo 5’te görüldüğü üzere A oyuncusunun (A1, A2, …..,Am) m tane, B oyuncusunun (B1,
B2, ……, Bn) n tane stratejisi vardır. Oyunun sonucu sütun oyuncusunun (B) seçtiği sütun
ile satır oyuncusunun (A) seçtiği satırın kesiştiği yerdeki değerdir. Örneğin A oyuncusu,
A3 stratejisini seçer ve B oyuncusu da B2 stratejisini seçerse oyunun sonucu a32 olur. Eğer
a32 negatif ise, bu durumda A oyuncusu B oyuncusuna ödeme yapacaktır. Başka bir
ifadeyle A oyuncusunun kaybını gösterecektir. Pozitif ise A oyuncusunun kazancını
gösterir.
Maximin ve Minimax karar krtiteri: Oyunun ödemeler matrisi oluşturulduktan sonra oyun
sonucunun ve optimal stratejilerin belirlenmesi için maximin ve minimax karar kriterleri
kullanılmaktadır. Teorik olarak maximin stratejisi, satır oyuncusu için ödemeler
matrisinde minimum değerli stratejiler arasından maksimum stratejiyi seçmektir.
Minimaks strateji ise sütun oyuncusu için maksimum değerli stratejiler arasından
minimum stratejiyi seçmektir (Yılmaz, 2009). Oyuncular en kötü durumları hesaplayıp
stratejilerini belirlerler. Maksimin stratejisine göre satır oyuncusunun seçtiği strateji
karşısında sütun oyuncusu, kaybını en küçük yapacak stratejiyi seçecektir. Bu yüzden satır
oyuncusu, rakibine göre de oyunu değerlendirir ve rakibinin her bir stratejisi için en az ne
kadar kazanç sağlayacağını hesaplar.
Uygulamanın Amacı
Havayolu ile ulaşım, havacılık sektöründeki teknolojik gelişmeler ve havayolu şirketleri
arasındaki rekabet sonucu zamanla ekonomik hale gelmiş ve hatta bazen havayolu
şirketlerinin uyguladıkları bilet fiyatları karayolu ulaşım fiyatları ile kıyaslanabilecek
seviyelere kadar düşmüştür. Ayrıca ulaşım türleri arasında en hızlı ulaşım olması sonucu
havayolu ulaşımı çok yaygınlaşmış, yolcu sayıları katlanarak artmış, talebi karşılamak için
yeni havalimanları yapılmış ve yapılmaktadır.
Havayolu ulaşımına olan talebin fazla olması havayolu şirketleri arasındaki rekabeti
artırmış, şirketlerin uyguladıkları bilet fiyatları yolcular için karar verme aşamasında
önemli bir kriter olmuştur. Neticesinde de şirketler geniş bir fiyat yelpazesi
oluşturmuşlardır.
Bu uygulamada, rekabetin yüksek olduğu hava ulaşım sektöründe hizmet veren iki
havayolu şirketinin 2015 yılına ait Antalya(AYT)-Atatürk(IST) Havalimanı uçuşları
incelenerek her iki şirketin en yüksek faydayı sağlayabilmek için oyun teorisi ile ideal
stratejilerinin belirlenmesi, birbirlerinin stratejilerini hesaba katarak optimum fiyat
seviyesinin hesaplanması amaçlanmıştır.
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YÖNTEM
Uygulama için oyun teorisi ile Antalya – İstanbul uçuş seferi olan iki önemli havayolu
şirketinin 2015 yılına ait Antalya İstanbul hattı üzerinde taşıdıkları günlük yolcu sayıları
ve ilgili seferleri için ortalama günlük bilet fiyatları kullanılmıştır. Ortalama günlük bilet
fiyatları hesaplanırken, şirketin bir gün için belirlediği bilet fiyatı yaklaşık bir ay boyunca
takip edilmiş ve bir aylık gözlem sonucu elde edilen verilerin ortalaması alınarak o gün
için ortalama bilet fiyatları hesaplanmıştır. Ayrıca şirketlerin arasında rekabet söz konusu
olduğu için şirketler, A,ve B olarak adlandırılmıştır.
Oyun matrisinin kurulabilmesi için öncelikle A ve B şirketlerinin stratejilerinin
belirlenmesi gerekmektedir. Veri setlerine bakıldığında uygulanan fiyat aralığı 55 TL ile
170 TL arasındadır. Buna göre iki şirketin 2015 yılına ait verileri dikkate alındığında
uyguladıkları fiyat stratejileri aşağıda gösterilmiştir.
A şirketi için:
A1 stratejisi: 55 TL - 65 TL arasında bir fiyat uygulamak
A2 stratejisi: 66 TL - 75 TL arasında bir fiyat uygulamak
A3 stratejisi: 76 TL - 85 TL arasında bir fiyat uygulamak
A4 stratejisi: 86 TL - 95 TL arasında bir fiyat uygulamak
A5 stratejisi: 96 TL - 105 TL arasında bir fiyat uygulamak
A6 stratejisi: 106 TL - 115 TL arasında bir fiyat uygulamak
A7 stratejisi: 120 TL - 129 TL arasında bir fiyat uygulamak
A8 stratejisi: 130 TL - 139 TL arasında bir fiyat uygulamak
A9 stratejisi: 160 TL - 169 TL arasında bir fiyat uygulamak
B şirketi için:
B1 stratejisi: 55 TL - 65 TL arasında bir fiyat uygulamak
B2 stratejisi: 66 TL - 75 TL arasında bir fiyat uygulamak
B3 stratejisi: 76 TL - 85 TL arasında bir fiyat uygulamak
B4 stratejisi: 86 TL - 95 TL arasında bir fiyat uygulamak
B5 stratejisi: 96 TL - 105 TL arasında bir fiyat uygulamak
B6 stratejisi: 106 TL - 115 TL arasında bir fiyat uygulamak
B7 stratejisi: 120 TL - 129 TL arasında bir fiyat uygulamak
B8 stratejisi: 140 TL - 149 TL arasında bir fiyat uygulamak
B9 stratejisi: 160 TL - 169 TL arasında bir fiyat uygulamak
Fiyatlardaki değişim ne kadar fazla olursa tüketici tercihleri de o kadar değişkenlik
gösterir. Ancak fiyat aralığının fazla olması strateji sayısını azaltmaktadır. Stratejiler
arasındaki farklılık makul düzeyde strateji sayısı oluşturulabilecek ve tüketici tercihlerinde
değişkenliği sağlayabilecek düzeyde olmalıdır. Bu yüzden en uygun fiyat genişliği 10 TL
olarak alınmıştır.
A şirketi için:
Ort. Yolcu Sayısı Fiyat Aralığının Ort. Değer (TL)Kazanç (TL)
Stratejiler

(Y)

(F)

K (Y*F)

A1(55 TL - 65 TL)

669

60

40.140

A2 (66 TL - 75 TL)

783

70

54.810

A3 (76 TL - 85 TL)

865

80

69.200
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A4 (86 TL - 95 TL)

842

90

75.780

A5 (96 TL - 105 TL) 814

100

81.400

A6 (106 TL - 115 TL) 812

110

89.320

A7 (120 TL - 129 TL) 848

125

106.000

A8 (130 TL - 139 TL) 867

135

117.045

A9 (160 TL - 169 TL) 693

165

114.345

B şirketi için:
Ort. Yolcu Sayısı Fiyat Aralığının Ort. Değer (TL) Kazanç (TL)
Stratejiler

(Y)

(F)

K (Y*F)

B1(55 TL - 65 TL)

667

60

40.020

B2 (66 TL - 75 TL)

763

70

53.410

B3 (76 TL - 85 TL)

774

80

61.920

B4 (86 TL - 95 TL)

767

90

69.030

B5 (96 TL - 105 TL) 821

100

82.100

B6 (106 TL - 115 TL) 887

110

97.570

B7 (120 TL - 129 TL) 828

125

103.500

B8 (140 TL - 149 TL) 530

145

76.850

B9 (160 TL - 169 TL) 588

165

97.020

Gerekli hesaplamalar neticesinde A ve B şirketlerinin kazançları Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6: A ve B Şirketlerinin Kazançları
A Şirketinin Kazancı B Şirketinin Kazancı (KB)
(KA)

Stratejiler
1

40.140

40.020

2

54.810

53.410

3

69.200

61.920

4

75.780

69.030

5

81.400

82.100

6

89.320

97.570

7

106.000

103.500

8

117.045

76.850

9

114.345

97.020

İki şirketin çeşitli fiyat stratejilerinde elde edecekleri kazançların birbirine bölünmesiyle iki
kişili sıfır toplamlı 9x9 boyutlu oyun matrisi oluşturulmuş ve Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: A ve B Şirk Oyun Şirketlerinin Matrisi
B Şirketi

A Şirketi

KA/KB

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

maxmin

A1

1,00

0,75

0,65

0,58

0,49

0,41

0,39

0,52

0,41

0,39

A2

1,37

1,03

0,89

0,79

0,67

0,56

0,53

0,71

0,56

0,53

A3

1,73

1,30

1,12

1,00

0,84

0,71

0,67

0,90

0,71

0,67

A4

1,89

1,42

1,22

1,10

0,92

0,78

0,73

0,99

0,78

0,73

696

minmax

A5

2,03

1,52

1,31

1,18

0,99

0,83

0,79

1,06

0,84

0,79

A6

2,23

1,67

1,44

1,29

1,09

0,92

0,86

1,16

0,92

0,86

A7

2,65

1,98

1,71

1,54

1,29

1,09

1,02

1,38

1,09

1,02

A8

2,92

2,19

1,89

1,70

1,43

1,20

1,13

1,52

1,21

1,13

A9

2,86

2,14

1,85

1,66

1,39

1,17

1,10

1,49

1,18

1,10

2,92

2,19

1,89

1,70

1,43

1,20

1,13

1,52

1,21

Tablo 7’de A ve B şirketleri için 9x9 boyutlu iki kişili sıfır toplamlı oyun matrisi
kurulmuştur. İlk bölümde bahsedildiği üzere sıfır toplamlı oyunlarda matris değerleri satır
oyuncusunun kazancını gösterirken sütun oyuncusunun kaybını ifade etmektedir. A
ŞirketiA1 stratejisini seçtiğinde B şirketi da B1 stratejisini seçerse A şirketinin kazancı 1,00
birim olurken B şirketinin kaybı 1,00 birim olacaktır. Bu yüzden satır oyuncusu herhangi
bir strateji seçtiğinde sütun oyuncusu kaybını en küçük yapacak stratejiyi seçecektir. Sütun
oyuncusu herhangi bir strateji belirlediğinde ise satır oyuncusu en yüksek kazancı
getirecek olan stratejiyi seçecektir.
Tablo 7’de A ve B şirketinin maxmin ve minmax değerleri hesaplanmış olup, satır
elemanlarının minimum değeri (1,13) ile sütun elemanlarının maximum değeri (1,13)
birbirine eşit olduğu için oyunun denge noktası vardır. Oyunun tepe noktası olduğundan
herhangi bir çözüm yöntemi kullanmaya gerek yoktur. Denge noktası, A şirketi için A8
stratejisi iken B şiçinrketiB7 stratejisidir. A şirketi bilet fiyatlarını 130 TL ile 139 TL arasında;
B şirketi ise 120 TL ile 129 TL arasında belirlediğinde iki şirket için en kazançlı seviyeye
ulaşılmış olunur. Bu noktada hiçbir şirket diğeri değiştirmedikçe kendi stratejisini
değiştirmeyecektir.
Kazanç-Kayıp matrisi kurulduktan sonra oyuncuların beklenen değerleri de
hesaplanabilmektedir.
Bu oyunda her iki oyuncunun 9 farklı stratejilerinden herhangi birini seçme olasılıklarının
eşit olduğu varsayılmıştır. Bu durumda her bir stratejiyi seçme olasılığı;
[p1 = p2 = p3 = p4 = p5 = p6 = p7 = p8 = p9 = 1/9 = 0,111 olur.]
Bu durumda P(olasılık) değerlerinin toplamı 1 olacaktır.
[p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8 + p9 = 1]
A Şirketi için Beklenen Değerler;
B.D.(A)1 = (0,11*1,00)+(0,11*0,75)+(0,11*0,65)+(0,11*0,58)+(0,11*0,49)+(0,11*0,41)+
(0,11*0,39) + (0,11*0,52) + (0,11*0,41) = 0,58 olarak hesaplanmıştır.
B.D.(A)1 = 0,58, B.D.(A)2 = 0,79, B.D.(A)3 = 1,00, B.D.(A)4 = 1,09, B.D.(A)5 = 1,17
B.D.(A)6 = 1,24, B.D.(A)7 = 1,53, B.D.(A)8 = 1,69, B.D.(A)9 = 1,65
Yukarıda hesaplanan değerler stratejilerin gerçekleşme olasılıkları göz önünde
bulundurularak A şirketinin her bir strateji seçiminde elde edeceği kazanç miktarlarını
göstermektedir. Kurulan sıfır toplamlı oyun matrisi satır oyuncusunun (A şirketinin) diğer
oyuncu karşısında kazancını gösterdiği için A şirketi, stratejilerinden beklenen değeri en
yüksek olan A8 (1,69) stratejisini seçecektir.
B şirketi için Beklenen Değerler;
B.D.(B)1 = (0,11*1,00)+(0,11*1,37)+(0,11*1,73)+(0,11*1,89)+(0,11*2,03)+ (0,11*2,23)
+
(0,11*2,65) + (0,11*2,92) + (0,11*2,86) = 2,08 olarak hesaplanmıştır.
B.D.(B)1 = 2,08, B.D.(B)2 = 1,56, B.D.(B)3 = 1,34, B.D.(B)4 = 1,20, B.D.(B)5 = 1,01
B.D.(B)6 = 0,85, B.D.(B)7 = 0,80, B.D.(B)8 = 1,08, B.D.(B)9 = 0,86
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Oyun matrisi sütun oyuncusunun (B Şirketinin) kayıplarını gösterdiği için yukarıda B
şirketi için hesaplanan değerler, stratejilerin gerçekleşme olasılıkları da hesaplamaya dahil
edilerek B şirketinin uygulayabileceği her bir strateji sonucunda A şirketi karşısında ne
kadar kaybedeceğini ifade etmektedir. Bu nedenle B şirketi kaybını en aza indirecek
stratejiyi seçecektir. B şirketi için optimum strateji B7 (0,80) stratejisidir.
Oyun matrisi beklenen değer yöntemi ile hesaplandığında da denge noktası A8 ve B7
stratejileri olarak bulunur ve oyunun değeri de matriste bu iki stratejinin kesiştiği nokta
olan 1,13’tür. Başka bir ifadeyle şirketler kazançlarını artırmak için yüksek rekabetin neden
olduğu fiyat düşürme politikalarını bırakıp fikir birliği sağlayarak bilet fiyatlarını 120 TL 130 TL seviyelerine çıkarmaları gerekmektedir.
SONUÇ
Rekabetin yüksek olduğu piyasalarda şirketlerin doğru zamanlarda en doğru kararları
vermesi, şirketlerin devamlılığını sağlayabilmesi veya büyüyebilmesi için büyük önem
taşımaktadır. Yüksek rekabetin yaşandığı piyasa içerisinde bulunan bu şirketler en doğru
kararın alınmasında ya da en uygun politikaların belirlenmesi aşamasında oyun
teorisinden yararlanabilmektedir.
Şirketlere ya da bireylere en fazla faydayı sağlayacak politikaların belirlenmesinde karar
verme yöntemlerinden biri olan oyun teorisi, birçok farklı alanda sıklıkla kullanılmaktadır.
Oyun teorisinin matematiksel yöntemlerle sonuca ulaşması elde edilen sonuçların
güvenilirliğini artırmaktadır.
Uygulama kısmında ise iki havayolu şirketinin Türkiye’nin en yoğun uçak ve yolcu trafiği
olan Antalya Havalimanı (AYT) ile Atatürk Havalimanı (IST) arasındaki Antalya-İstanbul
seferlerinin 2015 yılına ait günlük yolcu sayıları ve bilet fiyatları kullanılarak şirketlerin
kazançları hesaplanmıştır. Hesaplanan kazançlarla iki kişili sıfır toplamlı oyun matrisi
oluşturulmuş ve elde edilen sonuca göre A şirketi için en fazla kazanç sağlayacak fiyat
seviyesi 130 TL - 139 TL aralığı iken, B şirketi için 120TL – 129 TL olarak bulunmuştur.
Buna göre rekabet içerisindeki A ve B şirketleri uyguladıkları bilet fiyatlarını 120 TL – 130
TL seviyelerine yükselttiğinde kazançları da artacaktır. Daha çok kazanç elde etmeleri
şirketlerin büyümesini ve sektörün gelişmesini sağlayacaktır.
Kâra ulaşımına göre havayolu kaza oranlarının düşük olması ve çok daha kısa sürede
gidilecek yere ulaşılması havayolu ulaşımını cazip kılan avantajlar olarak gösterilebilir. Bu
avantajlara rağmen Antalya – İstanbul şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan şirketlerin
uyguladıkları bilet fiyatları 90 TL seviyelerinde iken havayolu şirketlerinin rekabete
kapılıp bu fiyatın yarı seviyelerinde bilet fiyatları belirlemeleri kazançlarında büyük
ölçüde kayıplar yaşanmasına neden olmaktadır.
Sonuç olarak, ticari şirketlerin en temel amacı olan maksimum kârın sağlanabilmesi için
koşulların uygun olduğu piyasalarda şirketler, aralarında anlaşarak fiyat artırımına
gidebilir ve yüksek rekabetin neden olduğu düşük fiyat uygulamaları sonucu uğranılan
kazanç kaybı giderilebilir. Fakat böylesi bir durum da hem etik ve mevzuat açısından hem
de müşteri açısından istenmeyen bir durumdur. O nedenle hem müşterilerin hem de
şirketlerin kazanabileceği kazan-kazan felsefesiyle hareket edilmelidir. Her ne kadar oyun
teorisindeki temel amaç şirketler açısından en ideal fiyat politikalarını belirlemeye
çalışmak olsa da modern pazarlama kapsamında müşteriyi ön planda tutan pazar
odaklılığı da göz önünde bulundurmak gereklidir. Böylesi bir uygulama şirketlerin marka
ve imajını da kuvvetlendirebilecektir.
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Bu çalışma havayolu yolcu taşımacılığı sektöründe yer alan sadece iki işletmeyle sınırlıdır.
Oyun teorisi, çok sayıda yıldızlı otelleri içinde barındıran Antalya ilindeki konaklama
işletmeleriyle seyahat acentelerine de uygulanabilir. Bu çalışmanın özellikle yoğun
rekabetin yaşandığı havacılık sektörü olmak üzere diğer sektörlerdeki yöneticilere sağlıklı
karar almalarında yardımcı olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Sanayi devrimi sonrasında kitle üretiminin ve tüketiminin artması doğal kaynakların aşırı
kullanımına neden olmuştur. Bu süreç beraberinde küresel ısınma, çölleşme ve hava
kirliliği sorunları ortaya çıkarmıştır. Bu sorunlara karşı 1970’li yıllarda başlayan çevreci
hareketi giderek ivme kazanmıştır. Bu gelişmeler ile birlikte tüketici ve devlet gibi
paydaşların baskıları sonucunda işletmeler yeşil yani çevreye duyarlı işletmecilik
faaliyetlerine yönelmişlerdir. Kısaca, bu faaliyetlerin pazarlama iletişimi ile tüketici ve
diğer paydaşlara duyurulmasına da yeşil pazarlama denilmektedir. Turizm faaliyetlerinde
yeşil işletmeciliğin temsilcisi yeşil otellerdir. Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinin
yeşil pazarlama faaliyetlerinin belirlenmesi ve çevre sertifikalarının pazar performansına
etkilerinin tespit edilmesidir. Bu kapsamda hazırlanan anket formu Aralık 2015 - Mart 2016
döneminde 501 otel işletmesinin yöneticisi ile yüz yüze ve telefon aracılığıyla görüşülerek
doldurulmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde istatistik paket
programlarından yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda otellerin uyguladıkları yeşil
pazarlama düzeylerinin işletmelerin sınıfına ve sahipliğine göre farklılık gösterdiği tespit
edilmiştir. Bununla birlikte otel işletmelerinin çevre sertifikası sahip olup olmamalarının
pazar performanslarını etkilemediği bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Otelcilik, Çevre Sertifikası, Yeşil Yıldız
GİRİŞ
Sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan kitle üretimi daha çok tüketime bu da kaynakların
daha çok kullanılmasına neden olmuştur. Artan üretim, ozon tabakasının bozulmasına,
küresel ısınmaya, çölleşmeye ve hava kirliliği gibi sorunlara neden olmuştur (Bayraktutan
ve Uçak, 2011: 18). Yaşanan bu çevre sorunları ve ekolojik dengenin bozulması 1970’li
yıllarda başlamış ve 1980’li yıllarda hız kazanan çevreci hareketleriyle birlikte gündeme
gelmeye başlamıştır. Çevrenin uluslararası alanda önem kazanmasıyla çeşitli uluslararası
kurumsal ve yasal düzenlemelerin yoğunlaştığı görülmektedir (Karacan, 2012: 570).
Birleşmiş Milletler bünyesinde yapılan İklim Değişikliği Hükümetlerarası Paneli Beşinci
Sentez raporuna göre, iklim sisteminin ısındığı su götürmez bir gerçekken, 1950’lerden bu
yana her on yılda gözlenen değişikliklerin eşi görülmemiştir. Atmosfer ve okyanuslar
ısınmış, kar/buz miktarı azalmış ve deniz seviyesi yükselmiştir. Son yirmi yılda Grönland
ve Antarktika geniş buz tabaklarını kaybetmiştir. Nüfus ve ekonominin büyümesiyle
birlikte insan kaynaklı sera gazı salınımı endüstri devrimi öncesinden beri artmaktadır.
2000 ile 2010 yıllarında tarihin en yüksek emisyon ölçümleri gerçekleşmiştir (İklim
Değişikliği Hükümetlerarası Paneli, 2014). Bu artışın sebepleri enerji (%47), endüstri
(%30), ulaşım (%11) ve konutlardan (%3) kaynaklanmaktadır. İklim değişikliğinin
sebebinin insan olduğu kanıtı dördüncü rapora (%90) göre artış göstermiştir (%95). Son
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yıllarda, iklimdeki değişiklik doğal ve (insani) sosyal sistemler üzerinde bütün kıtalarda,
okyanus aşırı etkisini göstermektedir.
Birleşmiş Milletler bazında iklim değişikliği böyle değerlendirirken, Türkiye’de ise 2013’te
yürürlüğe giren 10. Beş Yıllık Kalkınma Planında küresel gelişmeler ve eğilimler analiz
edilmektedir; çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, su kıtlığı ve
küresel ısınmayla ilgili konuların dünya gündeminde olduğu vurgulanmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmek için yeşil büyüme kavramı çerçevesinde
başta tarım ve turizm gibi sektörler olmak üzere üretim sektörlerinde, temiz üretim ve eko
verimliliğin hem çevrenin korunmasında hem de rekabetçiliğin arttırılmasında etkili
olacağı vurgulanmaktadır. Kalkınma planında turizm özelinde mevcut durum analiz
edilirken sürdürülebilir turizmin özendirilmesinin, 2008 yılında başlanan çevreye duyarlı
konaklama tesisi uygulamasının teşvik edilmesinin, turizm merkezlerindeki altyapı
eksikliği ile çevre sorunlarının giderilmesinin ve turizm odaklı planlı yatırım yapılmasının
önem arz ettiği vurgulanmaktadır (10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2013). Dünya ve
Türkiye’deki mevcut durum ve eğilimlerden yola çıkarak Türkiye’de turizm işletmelerinin
giderek çevreye duyarlı uygulamalara yöneleceği ve bu uygulamaları pazarlama
iletişiminde kullanabileceği düşünülebilir.
Bu araştırmanın amacı Türkiye’deki özel belgeli otel işletmeleri ile dört ve beş yıldızlı, şehir
ve sayfiye otellerinin yeşil pazarlama uygulama düzeylerini belirlemek ve çevre
sertifikalarının işletmelerin pazar performansına etkisini tespit etmektir. Bu çalışma ulusal
ve uluslararası literatürde otel işletmelerinde yeşil pazarlama ve çevre sertifikaları
konularında yapılan ender araştırmalardan biri olduğu için önem arz etmektedir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Yeşil pazarlama, kökenleri 1970’lere dayanan ve 1990’larda dünya çapında popülerlik
kazanmış ve işletmelerin bütün faaliyetlerinin odak noktası olmuş bir stratejik pazarlama
yöntemidir. Yeşil pazarlamanın temelinde, dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunları
ve tüketicilerin çevre bilincindeki artış olduğu söylenebilir (Kocagöz, 2011: 52). Yeşil veya
çevreci pazarlama, insan ihtiyaç ve isteklerinin karşılanırken doğal çevre üzerinde
minimum etkiyi amaçlayan değişimlerin tasarlanması ve uygulanması faaliyetlerini
kapsamaktadır (Polonsky, 1994: 2). Alanyazında yapılan yeşil pazarlama tanımlarına
bakıldığında, benzer olarak geleneksel pazarlama sürecine, çevreye olan etkinin dahil
edildiği görülmektedir (Polonsky, 1994, 1995a; Peattie, 2001; Ay ve Ecevit, 2005; Grundey
ve Zaharia, 2008; Hacıoğlu ve Girgin, 2008; Uydacı, 2011).
Yeşil pazarlamayı, geleneksel pazarlama gibi sadece pazarlama departmanıyla
ilişkilendirmek mümkün değildir. Üretim, satın alma, insan kaynakları, finans gibi
işletmenin diğer bölümlerinde yeşil pazarlama anlayışının benimsenmesi ve buna göre
gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, işletmenin yeşil
pazarlamada başarılı olabilmesi bütünleşik pazarlama çabalarına bağlıdır (Varinli, 2012:
34). Yeşil pazarlama, şu iki amacı gerçekleştirmelidir: çevre kalitesinin geliştirilmesi ve
müşteri memnuniyeti. Birçok yeşil pazarlama çabasında ürünlerin çevreci (yeşil)
özelliklerinin aşırı vurgulanması ve tüketicilerin beklentilerini karşılayamaması
sonucunda pazarlama miyopluğu meydana gelir (Ottman vd., 2006: 24).
Günlük hayatta, yeşil pazarlama, ürünün çevresel özelliklerinin ön plana çıkartılıp
reklamını yapmak olarak algılanmaktadır. Çevre dostu, geri dönüştürülebilir ve ozon
dostu gibi kavramlar yeşil pazarlamada faaliyetlerinde ürünün çevreci özelliklerini
göstermek için kullanılmaktadır. Fakat yeşil pazarlama stratejisi, sadece ürünle sınırlı
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kalmayıp tüm pazarlama bileşenlerinin çevreci olmasını gerektirmektedir (Seyhan ve
Yılmaz, 2010: 55).
Yeşil Otelcilik
Turizm sektörü hem yerel hem de küresel ölçekte doğal çevreyle etkileşim içindedir.
Turizmin insan yapımı ve kültürel çevreye olduğu kadar ekolojik çevreye olan bağımlılığı
diğer birçok sektörden daha fazladır (Demir ve Çevirgen, 2006: 61). Ancak, turizm
sektöründe diğer ekonomik sektörde olduğunun tersine turistler (tüketiciler) ürünün
üretildiği yere gitmektedir. Bu durum, turizmin gerçekleştiği yerdeki yerel halk ve ekolojik
çevre üzerinde önemli etkilere neden olmaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006: 134). Örneğin,
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, 2007 verilerine göre konaklama endüstrisi,
dünyadaki karbon dioksit emisyonunu %21 oranında arttırmaktadır (Lo vd., 2014: 166).
Bundan dolayı turizm, topluma ekonomik, sosyal ve kültürel birçok önemli katkıda
bulunurken doğal çevreye zarar vermesinden korkulan bir sektördür. Bu açıdan, turizmde
yeşil pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi bu zararın önüne geçilmesinde önemli rol
oynayacaktır (Altunöz vd., 2014: 160).
Yeşil işletmeciliğin turizmdeki tipik örneği yeşil otellerdir. Yeşil oteller, "dünyayı
korumak için maddi tasarruf sağlarken aynı zamanda su tasarrufu, enerji tasarrufu ve katı
atıkların azaltılmasına yönelik programlara katılmaya istekli yöneticileriyle, çevreyle dost
işletmelerdir" (Yeşil Oteller Birliği, 2015). Yeşil otelcilik olarak ifade edilen doğal çevreye
duyarlı otel yönetimi uygulamaları, bir yandan otellerin kullandıkları enerji miktarını
mümkün olan en düşük seviyeye indirmeye çalışırken, diğer yandan doğaya atılan
deterjan ve benzeri katkı, temizlik ve çöp türü maddelerin miktarını da azaltmaya
çalışmaktadır. Oteller bu kapsamda geri dönüşümlü malzeme kullanmaya yönelik
uygulamalarda da bulunmaktadırlar (Tavmergen ve Meriç, 1999: 19; Eren ve Yılmaz, 2008:
291).
Konaklama işletmelerinde çevre duyarlılığına yönelik çalışmalar 1970’lerin sonunda
1980’lerin başında turistlerin çevreye etkileri dikkate alınarak yapılmaya başlamıştır. Bu
dönemde işletmeler belli bir politika izlemeden kendi çevrelerine olumlu katkılarda
bulunmak amacıyla çevresel uygulamaların gerekliliğini ortaya koymuşlardır. 1980’lerde
ekolojik etkinlik ön plana çıkmış ve ziyaretçi yönetimi ile çevre kirliliğine yönelik çözümler
aranmıştır. 1990’larda bu uygulamalar başta otel ve seyahat acentaları olmak üzere turizm
birliklerine çeşitli ödül ve sertifika programları yaygınlaşmıştır (Kahraman ve Türkay,
2012: 142). Avrupa’da turizmde sürdürülebilirlik ile ilgili en önemli çalışmalar Avrupa
Birliği’nin 1990 yılını “Turizm Yılı” ilan etmesiyle başlamıştır. AB sürdürülebilir turizm ile
ilgili projeleri destekleyeceğini duyurmuştur. Burada desteklenecek projeler; kitle
turizminin yanında alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesi ve çevrenin dikkate
alınmasıdır (Erdoğan, 2003: 179). Günümüzde başta uluslararası zincir oteller olmak üzere
birçok işletme kendi bünyesinde çevresel politikalar izlemektedir. İşletmeler, turistleri
kendilerine düşen görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirerek, çevreye duyarlı
faaliyetler yürüten işletmeleri seçmelerinde yönlendirmektedir (Kahraman ve Türkay,
2012: 144).
Otelcilikte Çevre Sertifikaları
Ekolojik etiketleme, ürün yaşam döngüsünde yani ürünün her aşamada çevreye olan
etkisini gösteren ve tüketicileri bilgilendirilmeye yönelik işaretlerdir. Eğer bir ürün etiketi
veren organizasyonun ekolojik olarak güvenilir kriterlerine uyuyorsa bu ürün eko-etiket
ile ödüllendirilir (Alagöz, 2007: 1). Bugün dünya çapında 60 yakın çevreci otel etiketi
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bulunmaktadır. Bunlar coğrafi ölçeğe, turizmin alt sektörlerine, kapsadığı konular,
sertifikasyon yöntemi gibi alanlarda farklılık göstermektedir (Lo vd., 2014: 166). Green
Globe, Green Key, Green Seal, Green Leaf, Ecotel, Blue Flag bunlardan en çok bilinenleridir
(Buckley, 2002; Font, 2002; Sasidharan vd., 2002; Bobbett, 2010; Buckley, 2013). Bunların
dışında EU label, LEED, BREEAM, EMAS ve ISO 14001 sertifikalarını diğer sektörlerdeki
işletmeler gibi otel işletmeleri de tesisleri için alabilmektedir.
Türkiye’de yeşil otelcilik adına verilen sertifikalar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
verilen Yeşil Yıldız, TUROFED tarafından verilen Beyaz Yıldız ve TUROB tarafından
verilen Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) projesidir.
Türkiye’de yeşil otelcilik kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi,
turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi
amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama
tesislerine, Turizm Bakanlığınca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.
2008 yılında çıkarılan yönetmelik ile birlikte çam simgesi yerini Yeşil Yıldız’a bırakmıştır
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015a). Mart 2016 itibariyle, Türkiye’de 299 adet Çevreye
Duyarlı Konaklama Tesisi bulunmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016a).
Çevreye Duyarlı Konaklama sertifikası (Yeşil Yıldız), su tasarrufu, enerji verimliliği,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevreye zararlı atıkların azaltılması,
konaklama işletmelerinin daha yatırım aşamasından itibaren çevre duyarlılığı kazanması
ve çevreye uyumunun arttırılması, çevre eğitimlerinin sağlanması ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliğini hedeflemektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015a). Yeşil Yıldız
sertifikası için genel yönetim, eğitim, yatak odalarındaki düzenlemeler, tesisin çevre
uyumu, ekolojik mimari, enerji, su, deterjan ve kimyasallar, atıklar ve diğer hizmetler
konularında 122 kriter belirlenmiştir. Bu kriterlerden işletmeler farklı puanlar almaktadır.
Tesisin sınıfı ve bulunduğu konuma göre işletmeler alması gereken asgari puanın (Tablo.1)
üzerinde puan topladıklarında, Yeşil Yıldız Sertifikasıyla ödüllendirilmektedirler (Kültür
ve Turizm Bakanlığı, 2015b).
Tablo.1 Yeşil Yıldız Alabilmeleri İçin Tesislerin Alması Gereken Asgari Puanlar
TESİSİN SINIFI
ASGARİ PUAN
TATİL TESİSLERİ

ŞEHİR TESİSLERİ

5 Yıldızlı Tatil Köyü

330

-

5 Yıldızlı Otel

300

250

4 Yıldızlı Tatil Köyü

280

-

4 Yıldızlı Otel

230

200

3 Yıldızlı Otel

170

170

1 -2 Yıldızlı Otel-Diğer Konaklama Tesisleri

140

140

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yeşil Yıldız Bilgi Broşürü

Araştırmanın Hipotezleri
Kirk (1998), otel yöneticisiyle yaptığı çalışmanın sonucuna göre 3-5 yıldızlı oteller daha
küçük otellere göre ve zincir oteller ise bağımsız otellere göre çevreci uygulamalardan
daha olumlu halkla ilişkiler katkısı elde etmektedir. Büyük tesisler daha küçüklerine göre
daha görünürdür ve tüketicilerin, medyanın, devlet kurumlarının ve çevrecilerin gözleri
her zaman üzerindedir. Bununla birlikte, bu tesisler, fazla kaynaklara sahip oldukları için
paydaşları tarafından daha yüksek standartta tutulurlar ve çevre korumada liderlik
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oynaması beklenmektedir (King ve Lenox, 2000; Rivera, 2004). Bu sonuçlar diğer
araştırmalar tarafından desteklenmektedir (Mensah, 2006; Eren ve Yılmaz, 2008; MolinaAzorin vd., 2009; Nicholls ve Kang, 2012; Aykan ve Sevim, 2013). Buradan yola çıkarak
aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir.
H1: Otel işletmelerin yeşil pazarlama stratejisi uygulama düzeyleri işletmenin sınıfına göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.
H2: Otel işletmelerin yeşil pazarlama stratejisi uygulama düzeyleri işletmenin sahiplik
durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.
H3: Otel işletmelerin yeşil pazarlama stratejisi uygulama düzeyleri işletmenin konumuna
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.
Yeşil Yıldız gibi sertifikaların elde edilmesi sürecine çalışanların katılmasının işletmenin
operasyon etkinliğini arttıracaktır. Bununla birlikte bu sertifikaların alınması ile
müşteriler, toplum ve medya gibi paydaşlara işletmenin çevre duyarlılığını
gösterilmektedir (Delmas, 2001: 344). Delmas (2001)’ın Amerika’da 55 şirketin yöneticisiyle
ile yaptığı çalışmaya göre ISO 14001 Çevre Yönetim Belgesinin işletmeye rekabet avantajı
sağlamaktadır. Benzer şekilde Segarra-Ona vd.(2012)’nin İspanya’daki 2116 otel ile
yaptıkları çalışmaya göre ISO 14001 belgesine sahip olan işletmeler ile olmayanlar arasında
işletmenin büyüklüğüne göre işletme performansları farklılık göstermektedir. Benzer
şekilde Signes vd. (2014) 6.850 otelin müşteri değerlendirmeleri üzerine yaptıkları
çalışmaya göre ISO 14001 sertifikasına sahip işletmelerin daha yüksek puanlara sahiptir ve
işletmeler ISO 14001 sertifikası ile yüksek pazar performansı sağlayabilir. Buradan yola
çıkarak aşağıdaki hipotez belirlenmiştir.
H4: Otel işletmelerin yeşil pazarlama stratejisi uygulama düzeyleri işletmenin çevre
sertifikası bulunma durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterir.
YÖNTEM
Araştırmanın ana kütlesi, Türkiye’de faaliyet gösteren 4 Yıldızlı, 5 Yıldızlı ve Özel Belgeli
konaklama işletmeleridir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 31 Mart 2016 verilerine göre bu
kapsamda 630 adet 5 yıldızlı otel ve tatil köyü, 766 adet 4 yıldızlı otel ve tatil köyü ile 317
adet özel belgeli konaklama tesisi bulunmaktadır. Toplamda bu kapsama giren 1.713
konaklama tesisi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2016b). Araştırmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sitesinden isimleri belirlenen 1.713
otelin yöneticileri ile telefon veya yüz yüze görüşülmüştür. Fakat otel yöneticilerinin
büyük çoğunluğu kurumsal politikalar nedeniyle bilgi vermeyi kabul etmemiştir. Sonuç
olarak, 501 otel işletmesinden veri toplanmıştır. Örneklem büyüklüğünün 0,05 anlamlılık
düzeyinde evreni temsil etmek için yeterli olduğu söylenebilir (Altunışık vd., 2012).
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Yeşil pazarlama ölçeği
Leonidou vd. (2013)’nin Menon vd. (1999), Middleton ve Clarke (2001) ile CarmonaMoreno vd. (2004) çalışmalarından otel işletmelerinde kullanmak amacıyla derlediği
ifadelerden oluşmaktadır. Ölçek araştırmacılar tarafından doğrulayıcı faktör analizi
yapılarak yapı geçerliliği kanıtlanmıştır. Yeşil pazarlamayı ölçmeye yönelik ifadeler beşli
likert (1: hiç katılmıyorum ile 5: tamamen katılıyorum) ifadelerden oluşmaktadır. Pazar
performansının ölçülmesi için ise Çatı vd. (2012)’nin araştırmasında kullandığı ve daha
önce Öktem (2001), Avcı (2005), Kim ve Kim (2005) gibi yazarların otel işletmeleriyle ilgili
performans ölçüm göstergelerinden faydalanılmıştır. Pazar performansı ölçeği Çatı vd.
(2012) tarafından geçerliliği kanıtlanmıştır.
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Veri analizine geçilmeden önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğinin tespiti
için çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Sosyal bilimlerde 30 örneklemin üzerine
çıkıldığında verilerin normal dağılıma yaklaştığı varsayılmaktadır. Bununla birlikte
araştırmada kullanılan verilerin çarpıklık düzeyinin ±2 ve basıklık düzeyinin ±7 değeri
arasında olduğu için normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir (West vd., 1995; Kline,
1998).
Anket formu yardımıyla elde edilen verilerin analizinde, sosyal bilimler alanında nicel
araştırmaların analizinde kullanılan SPSS 21 paket programı kullanılmıştır. Bu kapsamda
açıklayıcı faktör analizi, bağımsız örneklem t testi ile tek yönlü varyans ve kovaryans
analizleri yapılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Tablo 2'de görüldüğü gibi araştırmaya dahil edilen katılımcıların tanımlayıcı özellikleri
frekans ve yüzde değerleri istatistiği kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılan
yöneticiler çalıştıkları otellerin sınıflarına göre değerlendirildiğinde 264'ü beş yıldızlı
otellerden, 188'i dört yıldızlı otellerden ve 49'u da özel belgeli otellerden olduğu tespit
edilmiştir. Diğer bir deyişle, araştırmaya katılanların çoğunluğunun beş yıldızlı otellerden
olduğu görülmektedir.
Araştırmada temsil edilen otellerin sahiplik durumu incelendiğinde yaklaşık %58'inin
bağımsız otellerden, %23'ünün ulusal zincir otellerden ve %19'unun uluslararası zincir
otellerden oluştuğu görülmektedir. Başka bir ifadeyle araştırmaya katılan otellerin büyük
çoğunluğunun bağımsız otellerden oluştuğu söylenebilir. Otellerin konumu açısından
değerlendirildiğinde
%53'ünün şehir oteli ve %47'sinin sayfiye oteli olduğu
görülmektedir.
Araştırmaya katılan yöneticilerin işletmedeki görevleri itibariyle değerlendirildiğinde
katılımcıların yaklaşık % 33'ünün kalite müdürü, % 28'inin genel müdür ve % 11'inin halkla
ilişkiler müdüründen oluştuğu görülmektedir. Yani katılımcıların yaklaşık dörtte üçü
rekabetçi uygulamalarda etkin birimlerin yöneticilerinden oluşmaktadır.
Tablo.2 Katılımcıların Tanımlayıcı Değişkenleri
Değişkenler
Frekans

Yüzde

Otelin Sınıfı

Otelin Sahiplik Durumu

Otelin Konumu

Oteldeki Göreviniz

5 Yıldızlı

264

52,7

4 Yıldızlı

188

37,5

Özel Belgeli Otel

49

9,8

Toplam

501

100

Bağımsız

289

57,7

Ulusal Zincir

117

23,4

Uluslararası Zincir

95

19,0

Toplam

501

100

Şehir Oteli

265

52,9

Sayfiye Oteli

236

47,1

Toplam

501

100

Kalite Müdürü

164

32,7

Genel Müdür

138

27,5

Halkla İlişkiler Müdürü

55

11,0

İnsan Kaynakları Müdürü

31

6,2
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Çevre Sertifikası

Mali İşler Müdürü

27

5,4

Önbüro Müdürü

22

4,4

Diğer Yöneticiler

64

12,8

Toplam

501

100

Yeşil Yıldız

207

41,3

Diğer Sertifikalar

88

17,6

Yok

206

41,1

Toplam

501

100

Araştırmanın modelindeki bulunan değişkenlerin yapı geçerliliğini tespit etmek amacıyla
açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. KMO değeri (0,938) Barlett Küresellik testi
sonuçları anlamlı bulunmuştur (x2=6610,05; p<0,000). Ki-kare ve KMO değerlerine
bakıldığında, örneklemin faktör analizi için uygun ve yeterli olduğu söylenebilir.
Analiz sırasında ortak varyans değerleri 0.50’nin altında yüklenen 3 ifade ölçekten
çıkarılmıştır. Ayrıca, faktör yüklerinin 0,5’ten küçük olan faktör yüklerine sahip olan 2
ifade analiz sonuç tablolarında yer verilmemiştir. Yapılan açıklayıcı faktör analizi
sonucunda, yeşil pazarlamaya yönelik 25 ifadenin beş boyut altında toplandığı ve toplam
varyansın %64,21'ini açıkladığı görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, otel işletmelerinin yeşil
pazarlama uygulamalarına yönelik 25 ifade, toplam değişkenliğin %64'ünü açıklayan 5
boyut altında yer almıştır.
Tablo 3’de görüldüğü gibi yeşil atmosfer olarak adlandırılan birinci faktörünün öz
değerinin 3,75 olduğu ve varyansı açıklama oranının %14,98 olduğu görülmektedir. Yeşil
ürün olarak adlandırılan ikinci faktörün öz değerinin 3,60 ve açıklanan varyans oranının
%14,42 olduğu tespit edilmiştir. Yeşil süreç olarak adlandırılan üçüncü boyutun öz değeri
3,54 ve açıklanan varyans oranı %14,17 olarak tespit edilmiştir. Yeşil müşteri olarak
adlandırılan dördüncü boyutun öz değeri 2,90 bulunmuş ve açıklanan varyans oranı
%11,60 düzeyinde olduğu görülmüştür. Yeşil fiyat olarak tanımlanan beşinci boyutun öz
değeri 2,26 ve açıklanan varyansın % 9,05 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
ölçeğe ait Cronbach’s Alpha değeri 0,929 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik
düzeyinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir.
Tablo.3 Yeşil Pazarlama Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Eigen
Açıklana
Cronbach
yükler
Değeri n
Alpha
i
Varyans
Yeşil Atmosfer
3,75
%14,98
,882
Odalarında su tasarrufuna yönelik uygulamalar

,856

Genel alanlarda su tasarrufuna yönelik
uygulamalar
Misafir odalarında enerji tasarrufuna yönelik
uygulamalar
Genel alanlarda enerji tasarrufuna yönelik
uygulamalar
Odalarında atık yönetimine yönelik uygulamalar

,848
,809
,802
,586

Yeşil Ürün
Otelin ürünleri çevreyle dost şekilde sunmaya
elverişliliği
Ürünlerin üretiminde çevre dostu malzemeler
kullanımı

3,60
,792
,747
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%14,42

,846

Çevre üzerindeki etkiyi en aza indirecek ürünler

,725

Ekolojik ürün sunmaya öncelik vermek

,673

Malzeme seçiminde çevreyle dost olmalarına
dikkat etme
Yeşil Süreç

,557

Paydaşlarla (toplum, devlet kurumları gibi)
işbirliği
Hizmet sürecine diğer felsefelerin (kalite, düşük
maliyet gibi) yayında çevre duyarlılığını katmak
Çevrenin korunmasında misafirler işbirliği

,711

Müşterilerine tamamen çevreyle dost deneyim
sunmaya çalışmak
Çevresel sorumluluğa sahip tedarikçiler çalışmak

,578

Tanıtım faaliyetlerinde çevresel çabaları hakkında
müşterileri bilgilendirme
İş ortaklarını çevresel sorumluluk benimsemesini
destekleme
Yeşil Müşteri

,513

En iyi çevre girişiminde bulunan personelleri
ödüllendirme
Çalışanlara çevresel konularda eğitim imkanı
sağlama
İnsan eylemlerinin zararlı çevresel etkileri
hakkında misafirleri bilgilendirme
Çalışanların çevre bilincine yönelik programlara
(etkinliklere) katılımını teşvik etme
Çevresel girişimleri tüm çalışanlarla paylaşma

,705

KMO: ,938

%14,17

,864

2,90

%11,60

,828

2,26

%9,05

,757

%64,21

,929

,707
,637

,543

,507

,695
,687
,661
,549

Yeşil Fiyat
Çevre
dostu
uygulamalar
sonucunda
müşterilerine rekabetçi fiyatlar sunma
Çevreyle dost ürünler ile maliyet avantajından
yararlanarak düşük fiyatlar sunma
Daha iyi fiyatlar sunmak için çevreyle dost
uygulama kullanımı
Ölçek Geneli

3,54

,814
,812
,680

Ki-kare: 6610,05 Sig.: ,000

Pazar performansına yönelik açıklayıcı faktör analizine geçilmeden önce KMO değeri
%85,7 olarak tespit edilirken Ki-kare değeri 1615,702 ve anlamlılık düzeyi (p=0,000)
istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlar örneklemin faktör analizi için uygun
ve yeterli olduğu göstermektedir (Tablo 4).
Tablo.4 Pazar Performansı Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Eigen
Açıklanan
Cronbach
yükleri
Değeri
Varyans
Alpha
Müşteri Memnuniyeti arttı.
,890
3,60
%72,05
,898
Müşteri Sadakati arttı.

,868

Müşteri Güveni arttı.

,866

İşgören Memnuniyeti arttı.

,852
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Çalışanların Eğitimi arttı.

,762

KMO: ,857 Ki-kare: 1615,70 Sig.: ,000

AFA sonucunda, pazar performansı ölçeği orijinal ölçeğe uygun olarak tek boyutlu
bulunmuştur. Pazar performansına yönelik 5 ifadenin toplam varyansı açıklama oranı %
72,04’dür. Ölçeğe ait öz değer 3,602 olarak bulunmuş ve ölçeğin genel güvenirlik katsayısı
0,898 olarak tespit edilmiştir (Tablo 4). Bu açıdan ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğu
söylenebilir.
Otellerin sınıfına göre yeşil pazarlama düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğinin
tespiti amacıyla tek yönlü varyans analizi (Anova) yapılmıştır. Anova analizi ile ana kütle
ortalamaları arasında fark olup olmaması sınanmaktadır. Tablo 5’te görüldüğü gibi Anova
analizi sonucunda otelin sınıfı açısından yeşil pazarlama uygulamalarının anlamlı farklılık
gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda varyansların eşit dağıldığı tespit
edilmiştir. Buna göre çoklu karşılaştırma testlerinden Scheffe ve Bonferroni testleri
uygulanmıştır. Bu testlerin sonucuna göre 5 yıldızlı otellerin (x̅=4,33), 4 yıldızlı (x̅=4,17) ve
özel belgeli (x̅=4,10) otellere göre yeşil uygulama düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre Hipotez1 desteklenmiştir.
Tablo.5 Otellerin Sınıfına Göre Yeşil Pazarlama Düzeylerine Yönelik Anova Sonuçları
Ölçek
Sınıf
N
x̅
s.s.
F
p
Scheffe
Bonferroni
Yeşil
Pazarlama

1

5 Yıldızlı

264

4,33

0,532

2

4 Yıldızlı

188

4,17

0,606

3

Özel Belgeli Otel

49

4,10

0,607

6,071*

,002

1 > 2- 3

*Varyanslar Homojen Dağılmıştır.

Otellerin sahiplik durumuna göre yeşil pazarlama düzeylerinin farklılık gösterip
göstermediğinin tespiti amacıyla Anova yapılmıştır (Tablo.6). Analizi sonucunda sahiplik
durumu açısından otel işletmelerinin yeşil pazarlama uygulamaları arasında anlamlı
farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda varyansların eşit dağıldığı
tespit edilmiştir. Scheffe ve Bonferroni testlerine göre uluslararası otellerin (x̅=4,36),
bağımsız otellere (x̅=4,20) göre yeşil uygulama düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit
edilmiştir. Buna göre Hipotez2 desteklenmiştir.
Tablo.6 Otellerin Sahiplik Durumuna Göre Yeşil Pazarlama Düzeylerine Yönelik Anova
Sonuçları
Ölçek
Sahiplik
N
x̅
s.s.
F
p
Scheffe
Bonferroni
Yeşil
Pazarlama

1

Bağımsız

289

4,20

0,599

2

Ulusal Zincir

117

4,29

0,534

3

Uluslararası Zincir

95

4,36

0,529

3,116*

,045

3>1

*Varyanslar Homojen Dağılmıştır.

Otellerin konumuna göre yeşil pazarlama düzeylerinin farklılık gösterip göstermediğini
tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t testi yapılmıştır (Tablo.7). Levene testi
sonucuna göre yeşil pazarlama ve rekabet avantajına ait varyansların homojen (p>0,05)
dağıldığı görülmektedir. T testi sonucuna göre konum açısından otel işletmelerinin yeşil
pazarlama uygulamaları arasında anlamlı farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Buna
göre Hipotez3 desteklenmemiştir.
Tablo.7 Otellerin Konumuna Göre Yeşil Pazarlama Düzeylerine T Testi Sonuçları
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Ölçek

Yeşil
Pazarlama

Konum

n

x̅

s.s.

Şehir Oteli

265

4,23

0,60

Sayfiye
Oteli

236

4,27

0,55

Levene Testi

t Testi

F

p

t

1,965

,162

-0,728

p
(iki
uçlu)
,467

Çevre sertifikalarının otel işletmelerinin pazar performanslarında bir farklılık yaratım
yaratmadığının tespiti için kovaryans analizi (Ancova) yapılmıştır. Bu analiz ile otellerin
pazar performansları üzerindeki yeşil pazarlama düzeylerinin etkisinin kontrol altına
alınarak çevre sertifikalarının farklılık yaratıp yaratmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
Analize geçilmeden önce varyansların homojen dağıldığı ve kontrol değişkeni ve bağımlı
değişken arasındaki korelasyonun 0,30’dan büyük olduğu tespit edilerek Ancova’nın
varsayımları sağlanmıştır. Kurulan modelin pazar performansını açıklama oranının % 38
olduğu görülmektedir (Tablo 8). Yapılan analiz sonucunda otel işletmelerinin sertifika
sahibi olmalarının pazar performanslarında bir etki yaratmadığı tespit edilmiştir. Buna
göre Hipotez4 reddedilmiştir.
Tablo.8 Otellerin Çevre Sertifikaları Açısından Pazar Performansı Düzeylerine Yönelik Ancova
Sonuçları
Ölçek
Sertifika
N
x̅
s.s.
F
p
R2
Pazar
Performansı

Yeşil Yıldız

207

Diğer Sertifikalar

88

Sertifika Yok

206

4,5
4
4,4
3
4,3
3

0,585

,715*

,490

,003

291,05
45,84
102,44

,000
,000
,000

,369
,084
,382

0,636
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Otel işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarının rekabet avantajına etkilerini tespit
etmek amacıyla yapılan çalışmada, faktör analizi sonucunda yeşil pazarlama ölçeği yeşil
ürün, yeşil süreç, yeşil atmosfer, yeşil fiyat ve yeşil müşteri olmak üzere 5 boyutlu olarak
bulunmuştur. Leonidou vd., (2013)’nin çalışmasından farklı olarak yeşil dağıtım ve yeşil
tutundurma boyutları ölçekte tespit edilememiştir. Bunun nedeni turizm sektöründe diğer
sektörlerden farklı olarak turistlerin hizmetin üretildiği otel işletmelerine gitmeleri olarak
görülebilir. Bununla birlikte Türkiye’deki otel işletmelerinde dağıtım ve tutundurma
faaliyetleri bütünlük göstermediği ve diğer pazarlama karması elemanlarına nispeten göz
ardı edildiği için dağıtım ve tutundurma faaliyetlerinin yeşil pazarlama ölçeğinde boyut
oluşturmadığı söylenebilir.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç ise otel işletmelerinin sınıfına göre yeşil pazarlama
uygulamalarının farklılık gösterdiğidir. Diğer bir ifadeyle, otel işletmelerinin büyüklüğü
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arttıkça yeşil pazarlama uygulama düzeyleri artmaktadır. Bu daha önceki çalışmalarını
destekler niteliktedir (Kirk, 1998; Gil vd., 2001; Rivera, 2004; Mensah, 2006; Eren ve Yılmaz,
2008; Nicholls ve Kang, 2012). Yeşil pazarlama uygulamalarının başlangıçta maliyetlerin
artmasına neden olduğu bilinmektedir (Atay ve Dilek, 2013). Bu açıdan daha iyi finansal
yapıya sahip olan otel işletmelerinin daha yüksek düzeyde yeşil pazarlama
uygulayacakları söylenebilir. Bununla birlikte araştırmada işletmenin sınıfına göre yeşil
pazarlama uygulamalarından elde edilen rekabet avantajının farklılık göstermediği tespit
edilmiştir. Bu durum, otel işletmelerinin ölçeği arttıkça tüketicilerin ve diğer paydaşların
otellerden çevre duyarlılığı beklentileri de değişmesine rağmen bu beklentinin
karşılanması durumunda, yeşil pazarlama uygulamalarının otel işletmelerine aynı oranda
rekabet avantajı sağlamasından kaynaklanmış olabilir.
Araştırmada bulunan diğer bir sonuç ise, otel işletmelerinin yeşil pazarlama
uygulamalarının sahiplik durumuna göre farklılık gösterdiğidir. Buna göre uluslararası
zincir otel işletmeleri bağımsız otel işletmelerine göre daha yüksek düzeyde yeşil
pazarlama uygulamalarına katılmaktadır. Bu sonuç uluslararası işletmeler ve zincir
işletmelerin bağımsız işletmelere göre çevreci uygulamalara daha çok katıldığı yönündeki
önceki çalışmaları desteklemektedir (Christmann ve Taylor, 2001; Gil vd. 2001; Rivera 2004;
Nicholls ve Kang 2012). Ancak bu işletmeler arasında yeşil pazarlama uygulamalarından
rekabet avantajı elde edilmesinde bir farklılık bulunamamıştır.
Otel işletmelerinin şehir veya sayfiye oteli olmalarına göre yeşil uygulamalara katılım
düzeyleri arasında bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç otellerin kuruluş yerlerinin çevre
duyarlılığına etki etmediğini tespit eden Aykan ve Sevim (2013)’in çalışmasının sonucunu
desteklemektedir. Araştırmada ortaya çıkan başka bir sonuç ise çevre sertifikalarının otel
işletmelerinin pazar performans düzeylerinde bir farklılık yaratamadığıdır. Bu sonuç daha
önceki DeChant ve Altman (1994), Post ve Altma (1994) ile Font ve Tribe (2001)’ın
çalışmaları ile çelişmektedir. Bunun sebebi çevre sertifikalarının müşteri iletişiminde ön
plana çıkarılmaması olabilir. Diğer bir deyişle işletmeler sosyal ve çevresel sorumluk
faaliyetlerini müşterilerine bildirmekte yetersizdir. Yani müşteriler için yeşil pazarlama
çabaları yeterince bilgilendirici ve yönlendirici olamamaktadır (Grimmer ve Bingham,
2013: 1951).
Başka bir açıdan bakıldığında, turistlerin çevre sertifikalarına ve ödüllerine olan güveni
sorgulanabilir. Porter ve Kramer (2006)’a göre dünyanın en büyük 250 şirketin %64’ü
sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır. Ancak bu şirketlerin bütün faaliyet alanlarının
değil faaliyet alanlarının sadece belirli bir kısmı raporlanmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi
işletmelerin yanıltıcı beyanlar ile ürünlerin çevreci iddialarını aşırı vurgulamaları gibi
nedenlerle pazarlama miyopluğu meydana gelmektedir. Gündelik hayatta bu tür
durumlarla karşılaşan turistlerin tatillerinde çevreci iddiaları olan otel işletmelerine
temkinli davranacağı öngörülebilir. Bu sebepten ötürü çevre sertifikalarının otelcilik
sektöründe rekabet avantajına katkısının kısıtlı kaldığı söylenebilir.
Araştırma sonucunda otelcilik sektöründe kullanılan sertifikaların otel işletmelerine bir
avantaj sağlamadığı görülmektedir. Bu konuda Türkiye’de otelcilik sektöründe en çok
verilen sertifikalardan biri olan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız) sertifikası
başta olmak üzere diğer sertifikaların tanıtım ve reklamının yapılmasının gerekli olduğu
görülmektedir. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yeşil Yıldız sertifikasını veren
kurum olduğu ve turistlerin bakanlığın güvencesinde sertifika sahibi otel işletmelerinden
çevreyle dost hizmet satın alabileceği vurgulanmalıdır. Bununla birlikte, otel işletmeleri
sahip olduğu çevre sertifikalarını pazarlama kampanyalarında kullanmalıdırlar. Bu
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sayede sertifikaların tüketiciler açısından farkındalığı artacak ve sonuçta otellere rekabet
avantajı sağlayacaktır. TUYUP projesi kapsamında hazırlanan yeşil otellerle ilgili kamu
spotları ulusal kanallarda yayınlanacaktır. Sonraki dönemlerde benzeri uygulamaların
devam etmesi yararlı olacaktır.
Gelecekte benzer çalışmaların sürdürülmesi önerilmektedir. Sonraki çalışmalarda otel
işletmelerindeki çevreye duyarlı faaliyetleri ve yeşil pazarlama uygulamaları daha geniş
kapsamda ele alınmalıdır. Bu açıdan yeşil pazarlama uygulamalarını göz ardı eden otel
işletmelerin bu uygulamalara neden yönelmediğinin tespit edilmesi alan yazına katkıda
bulunacaktır. Bununla birlikte yeşil uygulamaların otel işletmeleri özelinde kalmayıp
turizm sektöründeki diğer işletmelerde akademik araştırmaların yapılması önerilebilir.
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ÖZET
Göç olgusu ile birlikte ortaya çıkan yerleşik yabancı kavramı; vatandaşı olduğu ülke
dışında başka bir ülkede yasal olarak ikamet eden kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bir
topluma göre tanınmayan ve bilinmeyen anlamı taşıyan yabancı, yerleşim eylemi ile
birlikte yerleşik olma durumuna geçmekte ve farklı bir kültürle iç içe olan bir yaşama
başlayabilmektedir. Başka bir ülkeye yerleşme eylemi; ekonomik, siyasi, toplumsal ve
kişiye özgü nedenlerle gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmanın amacı; yerleşik yabancıların
yerleşim yeri seçimlerinde destinasyon imajı boyutlarından biri olan değerlendirici imajın,
yerleşim yeri seçimi üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu amaçla; veriler, Türkiye’nin
turistik destinasyonlarından biri olan Bodrum’daki yerleşik yabancıların 255’ine ulaşılarak
yapılan anket yöntemiyle elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde istatistiksel
yöntem olarak; yüzde ve frekans yöntemi, ağırlıklı ortalama ve regresyon analizi
kullanılmıştır. Çalışma kapsamında geliştirilen araçların psikometrik özelliklerini
incelemek amacıyla güvenirlik analizi ve temel bileşenler analizi yapılmıştır. Araştırma
sonucunda değerlendirici imajın yerleşim yeri seçimi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Göç, Yerleşik Yabancı, Değerlendirici İmaj, Bodrum.
GİRİŞ
Genellikle daha güzel bir hayat sürme isteği ve beklentisiyle kendi ülkeleri dışında başka
bir ülkede yaşamak üzere göç hareketine katılarak yeni bir hayata başlayan yabancıların
sayısının özellikle son yıllarda dikkat çekici biçimde arttığı görülmektedir. BM (Birleşmiş
Milletler)’in hazırlamış olduğu yıllık ‘Dünya Göç Raporu’ verilerine göre; uluslararası
göçmen sayısı 2013’de 232 milyon, 2015’de 244 milyon kişiye ulaşmıştır (BM, Göç Raporları
2013-2015). İçerisinde çok büyük kitlelerin hareketini barındıran göç; kimi zaman zorunlu
kimi zamansa bireylerin kendi istekleri doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Zorlayıcı ve
zorunlu nedenler dışında farklı göç türlerinin ortaya çıkması ve göç olgusu ile birlikte
yerleşik yabancı kavramının literatüre girişi, bu konudaki çalışmaların artışına neden
olmuştur. Turizmle ilgili literatür incelendiğinde konunun; yabancıların turistik
destinasyonlarda yerleşik hayata geçişlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden
etkileşimleri bağlamında ele alındığı görülmektedir. Ancak yerleşim yeri tercihlerinde
destinasyon imajının etkisine dair bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin
önemli turistik destinasyonlarından olan Bodrum’un yabancılar tarafından yerleşim yeri
olarak seçimlerinde, destinasyon imajının etkisini tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
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Çalışma; toplam destinasyon imajı etkisinin dışında, destinasyon imajının bir alt boyutu
olan değerlendirici imajın etkisi ile sınırlandırılmıştır.
GÖÇ OLGUSU VE YERLEŞİK YABANCILAR
İlk olarak 1960’larda ortaya atılan, 1980’li yıllar ve sonrasında tüm dünyada hızlı bir ivme
kazanan küreselleşme, en önemli sosyo-mekânsal değişim ve dönüşüm süreçlerinden biri
olarak ifade edilmektedir (Deniz ve Özgür, 2010: 14). Castles ve Miller (2008) da,
uluslararası göç hareketlerindeki artışın özellikle 1980’lerin ortalarına doğru görüldüğünü
belirtmekte ve bu durumu uluslararası göçlerin küresel dönüşümlerin çok önemli bir
parçası haline gelmesine bağlamaktadırlar. Ayrıca küresel birleşimlere yönelik güçlü
baskının etkisiyle de her geçen gün göç hacminin artacağını vurgulamaktadırlar.
Küreselleşme süreci; sermaye, mal, kültürler, fikirler gibi unsurların yanı sıra insan
hareketliliğini de eş zamanlı biçimde yöneterek uluslararası dolaşımın yaygınlaşmasını
sağlamıştır (Deniz ve Özgür, 2010: 14). Uluç ve Boz (2015) da çalışmalarında, göç
hareketlerinin sanayileşme ile birlikte ivme kazandığını belirtmekte ve “kilit bir dinamik”
olarak küreselleşme hareketi içerisinde yerini aldığını vurgulamaktadırlar. BM’nin 2015
yılında hazırladığı göç raporu verilerine göre uluslararası göç hareketine katılan göçmen
sayısı 244 milyon, IOM (Uluslararası Göç Örgütü)’un hazırlamış olduğu 2015 Yılı Dünya
Göç Raporu verilerine göre de, iç göç hareketine katılan göçmen sayısı 2009 yılı itibariyle
740 milyon kişi olarak belirtilmektedir (IOM, Dünya Göç Raporu 2015). Açıklanan bu
sonuçlar ışığında günümüzde küresel çapta 1 milyardan fazla insanın göç hareketlerine
katıldığı ve yaşadığı yeri değiştirdiği görülmektedir. Son elli yıllık dönemde 175
milyondan fazla insanın kitlesel olarak göç ettiği bilgisi ile birlikte, dünya nüfusunun %
3,2’sinin uluslararası göçmenlerden oluştuğu 2013 Birleşmiş Milletler Küresel Göç
verilerinde belirtilmektedir (Türkiye ve Göç, 2016). Vechkanov (2014)’un; insanların
bölgeler, ülkeler ve kıtalar arasındaki hareketliliği olarak gördüğü göç, literatürde özellikle
son yıllarda geniş bir şekilde ve derinlemesine incelenmektedir. Kavram olarak ‘göç’;
ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel ya da bireysel nedenlerle (boş zaman
değerlendirme, ailevi olaylar, şiddet, terör, korku, vb.) bir yerden başka bir yere doğru,
kısa ya da uzun süreli yerleşim amacıyla yapılan hareketliliktir. Bu, bir toplumsal değişim
sürecidir ve bireyin kendi isteğiyle veya zorunlu olarak gerçekleşen bir eylemdir (Çakır,
2011). O’Reilly ve Benson (2009); göç kavramının ‘taze bir başlangıç yapma’ ya da ‘yeni bir
başlangıç’ şeklinde de tanımlanabileceğini söylemektedirler. Göç eden bireyi tanımlayan
‘göçmen’ kavramının ise; evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı bulunmamakla birlikte,
göç etme kararını kendi özgür iradesiyle ve ‘kişisel rahatlık’ nedenleriyle alan bireyler
göçmen olarak tanımlanmaktadır (Türkiye ve Göç, 2016). Göçmen kavramını Sam ve Berry
(1995), bir toplumdan diğerine gönüllü olarak hareket etmiş bireylerden oluşan
kültürlenme grupları olarak tanımlamakta ve göçmen grupları arasındaki farkları; bir
toplumdan diğerine hareket istekliliği ile göç edilen yerdeki ikamet süreleri olduğunu
belirtmektedirler (Aktar. Şeker, 2006). Nihayetinde; bulundukları ya da yurttaşı oldukları
ülkeden ayrılarak, önce ‘yabancı’ sonrasında ise gittikleri ülkeye yerleşerek ‘yerleşik
yabancı’ sıfatı taşımaya başlayan bireyler toplumdaki bu statülerini ‘göç’ yolu ile elde
etmektedirler.
Yerleşik yabancı kavramı göç olgusu ile birlikte literatüre girmiş olmakla beraber; yabancı,
vatansız, mülteci ve göçmen gibi kavramlardan bir tanesidir. Erat (2013) yerleşik yabancı
olarak adlandırılan kişiyi; ‘uyruğundan olmadığı bir devletin topraklarında yasal olarak
ikamet eden kişi’ olarak adlandırmaktadır. Yerleşik yabancı kavramı, o ülkenin vatandaşı
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olmadığı halde hayatının belirli bir dönemini o ülkede geçirmekte olan, o ülkeye veya
bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel yönden katkısı olan kişi şeklinde de ifade
edilmektedir (Ekici vd.,2013).
Göç, iki ana faktör tarafından etkilenmekte; bu faktörler itme ve çekme faktörleri olarak
isimlendirilmektedir. İten faktörler; savaşlar, açlık, siyasal ya da dini baskı, yüksek
enflasyon, düşük ücretler ve durgun ekonomik koşullar olurken, çeken faktörler; iyi iş,
yüksek ücret, iyi eğitim, çekici çevre, dinsel özgürlük, aileye yakınlık olmaktadır. Bunun
yanı sıra farklı grupların göç eğilimleri; yaşa, cinsiyete, medeni duruma ve kişisel
özelliklere göre de değişim gösterebilmektedir (Tuzcu ve Bademli, 2014: 57-58).
‘İtici faktörler; demografik büyümeyi, düşük yaşam standartlarını, ekonomik fırsat
yoksunluğunu ve siyasal baskıları içerirken, çekici faktörler; emeğe olan talep, boş araziler,
cazip ekonomik fırsatlar ve siyasal özgürlüklerdir.’ ( Castles ve Miller, 2008: 31).
Küreselleşme sürecinde pek çok unsurun etkisiyle değişim ve dönüşüme
uğrayan göç hareketleri; zorlayıcı ve zorunlu nedenler dışında, farklılaşan yeni göç
türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim iten ve çeken faktörler yaklaşımı da,
bir göç türü olarak toplumun belirli bir kesimini oluşturan emekli göçmenler için de en
uygun çerçeveyi oluşturmuştur. Emekli göçmenlerin ortak özellikleri ise; orta ve üst gelir
sahibi, erken emekli ve aktif bir yaşlılık dönemi geçirme koşullarına haiz olma şeklindedir.
Emekli göçlerinde ılıman iklim, doğal güzellikler ve sakin yaşam gibi birçok unsur ise
genellikle göç motivasyonları olarak belirtilmektedir (Özerim, 2012: 4768). Turistik ziyaret
hariç; Türkiye’de ‘çalışma’, ‘öğrenim görme’, ‘kısa dönem kalma’, ‘ailevi faktörler’ ve
‘diğer sebepler’ olmak üzere 2015 yılı itibariyle ikamet izni verilen yabancı sayısı 422.895
kişiye ulaşmıştır (Türkiye ve Göç, 2016). Emekli göçleri açısından konuya bakıldığında ise
istatistiklerde bu konuda net bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Ancak bu kişilerin göç
kararlarının turizm deneyimleriyle yakından ilişkili olduğu ve en çok tercih edilen
yerleşim yerlerinin de Türkiye’nin batısı ve güneyinde yer alan ve (özellikle Alanya,
Bodrum, Didim, Fethiye, Kuşadası, Side vb.) turistik yönden gelişmiş önemli turizm
merkezleri olduğu görülmektedir (Özerim, 2012: 4768-4770). Benzer şekilde Toprak
(2008)’da çalışmasında; özellikle emekli yerleşik yabancıların önce kısa süreli turistik
amaçlı geldikleri, sonraları iklim ve yaşam koşullarını daha cazip gördükleri Ege ve
Akdeniz bölgesi kıyılarında konut satın alarak/kiralayarak uzun süreli yerleşik hayata
geçtiklerini belirtmekte ve bunu ‘Son Durak Turizmi’ olarak ifade etmektedir. Diğer
taraftan çeşitli araştırmacılar tarafından bu göç türü, bir turizm çeşidi olarak farklı
kavramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. IOM tarafından ‘uzun vadeli göçmenler’ (IOM, Göç
Terimleri Sözlüğü, 2016) şeklinde yapılan tanımlamayı, Ono (2008); başka bir ülkede farklı
bir yaşam deneyimleme amacına dayalı olarak kavramı, uzun kalış turizmi (long-stay
tourism) şeklinde açıklamıştır. Breuer (2005), yabancı ikametgâhın sıklıkla sadece sezonluk
olarak ‘ikinci ev’ şeklinde kullanıldığına dikkat çekmektedir. Bell ve Ward (2000), ‘kalıcı
göç’ ile ‘geçici hareketlilik’ terimlerini karşılaştırmakta ve bu terimlerin; süre, sıklık,
mevsimsellik boyutlarıyla her zamanki ikamet ve dönüş niyetleri kavramlarıyla konuyu
açıklamaktadırlar. Geçici hareketlilik bağlamında Masip ve Eggert (2008) de sözü edilen
kavramı kısaca ‘bir turistin satın aldığı ya da kiraladığı bir evde konaklaması’ olarak
nitelendirmektedirler. Sunil, Rojas ve Bradley (2007)’in sonraki yaşam göçü (later-life
migration), Bell ve Ward’ın yaşlıların mevsimsel göçü (seasonal migrations of the elderly),
Gustafson (2002)’un mevsimsel emekli göçü (seasonal retirement migration) olarak da
adlandırdıkları emekli göçleri, ‘uluslararası göçün yeni kategorilerinden biri’ olarak ifade
edilmektedir ( Karakaya ve Turan, 2006; Tuna ve Özbek, 2012). Literatürdeki tüm bu
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açıklamalar ışığında ve kavramsal özellikler birleştirildiğinde, emekli göçmenlerin yanı
sıra turistik destinasyonlarda çalışma veya turistik bir yatırımda bulunma isteği ile son
yıllarda daha fazla ivme kazanan bu yeni göç dalgası ‘turizm göçü’ ya da ‘turizmsel göç’
olarak da ifade edilebilir.
DESTİNASYON İMAJI VE BOYUTLARI
Shamsuddin ve Ujang (2008); bir yerin, dolayısıyla destinasyonun bireyler için bir ‘anlam’
kazanmasını sağlayan değerlerin birbiri ile ilişkili üç büyük bileşenden oluştuğuna
değinmekte, bu bileşenleri; fiziksel ortam, bireyin psikolojisi ve sosyal süreçler ile o yerin
özellikleri ve o yerde yapılan aktiviteler olarak belirtmektedirler. Kültürel değerler,
yaşanan deneyimler ve o yere ait özellikler bireyin içindeki duyguları derinden etkileyerek
birey ile yer arasında bir ‘özdeşlik’ duygusu sağlayabilmektedir. İnsanların yaşadıkları
deneyimler; insanların algıları ve duyguları ile ilişkilidir. Destinasyonların özelliklerinin,
ziyaretçilerine yaşattıkları duyguların ve sundukları hizmetlerin kalitesinin; bireylerin
duygu, düşünce ve algılarını şekillendirmede büyük bir etkiye sahip olduğu
söylenebilmektedir. Bu bağlamda destinasyonun taşıdığı imaj; tatil yeri seçiminde çok
büyük bir etkiye sahip olabilmekte, bunun da ötesinde bireyler için bazen o destinasyona
yerleşim kararı aldırabilecek kadar güçlü bir etkiye de sahip olabilmektedir. Destinasyon
imajı üzerine yapılan ilk çalışmalar, Hunt’ın ‘turizmin gelişimi için imajın rolü’ nü
incelediği 1970’li yıllarda başlamıştır (İlban, Köroğlu ve Bozok, 2008: 109). Turistik
destinasyon imajı, çağdaş turizm araştırmalarının en önemli konularından biridir ve
turistlerin zihinsel yapılarını, turistik davranışlarını etkileyen ve destinasyon seçim
sürecinde belirleyici bir kavram olarak ele alınmaktadır (Nicoletta ve Servidio, 2012: 19).
İmaj alanında çalışan araştırmacılar tüketicilerin davranışlarına etki eden önemli
faktörlerden birinin imaj olduğunu kabul etmiş, imaj kavramını anlamaya çalışmış ve
imajın ölçülmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmişlerdir (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010:
75). Turizm literatüründe; destinasyon imajı ile turistlerin seyahat niyeti ve davranışı
arasında ciddi ilişkiler bulunduğu (Gülcan vd., 2015: 93), karar verme süreci ve
destinasyon seçim davranışları üzerinde çok önemli bir faktör olduğu (Baloğlu ve
Mangaloğlu, 2001:2) belirtilmektedir. Whang ve diğerleri (2015), bu tespiti destekler
nitelikte seyahat ve karar alma sürecinde destinasyon imajının kritik bir rol oynadığını
belirtmekte ve destinasyon imajını; çeşitli turistik ürünlerin, çekiciliklerin ve izlenimlerin
bileşkesinin toplam etkisi olarak tanımlanmaktadırlar. Kirillova ve diğerleri (2014) ise
destinasyon imajının seyahat deneyimini ve dolayısı ile memnuniyeti etkilediğini, turistin
o destinasyona sadakatini güçlendirdiğini ve aynı destinasyona tekrar dönüşü sağladığını
ifade etmektedirler. Literatürde destinasyon imajını oluşturan boyutlar birbirine benzer
kavramlarla incelenmeye ve ölçülmeye çalışılmıştır. Bunlar; doğal imaj/organik imaj,
uyarılmış imaj/teşvik edilen imaj ve karmaşık imaj/tatil deneyimi sonrası oluşan imaj
(Akyurt ve Atay, 2009; Özdemir, 2014) şeklinde ifade edildiği gibi; bilişsel, duyuşsal ve
çaba ile oluşan (Gartner, 1994: 193) destinasyon imajı olarak da ifade edilebilmektedir.
Diğer taraftan, destinasyon imajının iki boyuttan oluştuğunu ifade eden çalışmalarda
görülmektedir. Bu boyutlardan biri; yönelim ve mekânsal birleşmeden oluşan ‘gösterge
imajı’ olurken diğer boyut ise değerlendirici ve duygusal olmak üzere iki alt boyuta sahip
olan ‘algısal imaj’dır. Turizm literatüründe ‘bilişsel imaj’ olarak da adlandırılan
değerlendirici imaj; bireylerin çevreyi değerlendirme şekillerini içerir (İnan vd., 2011: 489).
Gartner (1994) değerlendirici imajı, bilişsel imaj olarak; kişiler tarafından ürünün
entelektüel bir biçimde anlamlandırılması veya ürünün niteliklerinin değerlendirilmesi
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olarak açıklamaktadır. Diğer bir deyişle, kişilerin inanç ve tutumlarının toplamı olarak
mevcut durumlardan türetilen ve oluşmasında dışsal uyarıcıların miktarının ve öneminin
etkili olduğu bir boyuttur.
MATERYAL VE METOD
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Destinasyon imajı, turistlerin karar verme sürecinin ve seyahat davranışlarının etkili bir
bileşeni ve ayrılmaz bir parçasıdır. Seyahate çıkacak olanların destinasyon yeri seçim
kararlarında en önemli ve etkili faktörlerden biridir (Ramkissoon vd., 2009: 145). Benzer
şekilde yabancıların da yerleşim yeri seçim kararlarında, destinasyon imajının etkisi
olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda Bodrum’daki yerleşik yabancıların yerleşim yeri
seçimlerinde destinasyon imajı boyutlarından biri olan değerlendirici imajın etkisini
belirlemek bu çalışmanın ana amacını oluşturmakta, ayrıca destinasyon imajına farklı bir
açıdan yaklaşılarak ilgili literatüre katkı yapması hedeflenmektedir.
Örneklem Seçimi ve Veri Toplama Yöntemi
Araştırmanın ana materyali 2016 yılı itibariyle Muğla ili Bodrum ilçesinde ikamet eden
yerleşik yabancılardan elde edilen birincil verilerdir. Literatür taramasına dayalı konu ile
ilgili değerlendirmeler ve resmi kurumların istatistiki kayıtları ikincil veriler olarak
çalışmanın bir diğer materyalini oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; göç yolu ile
yabancı ülkelerden Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen ve yerleşme kararı alan, yaşamının
tamamını veya yılın belli bir dönemini ‘yerleşik’ olarak Bodrum’da geçiren yabancılar
oluşturmaktadır. T.C. Muğla Valiliği Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nün; 18.04.2016
tarih ve 25085 sayılı bilgi talebine istinaden 24.05.2016 tarih ve 82120159-000-E.9614 sayılı
cevap yazısında, Bodrum’da ikamet eden yabancıların sayısının 16.05.2016 tarihi itibari ile
1.920 kişi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Anket; Haziran-Temmuz 2016 döneminde 255
yabancı uyruklu birey ile Bodrum’da gerçekleştirilmiştir. Birincil verilerin elde edilmesi
için literatür incelemesi doğrultusunda hazırlanan anket tekniği uygulanmıştır. Anketin
uygulanmasında; birebir, kartopu, internet ortamı ve telefonla iletişim yöntemleri
(Altunışık vd., 2012) kullanılmak suretiyle bireylere ulaşılmıştır. Hazırlanan anket formu
2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde yer alan toplam 15 sorunun ilk 9 sorusu
kapsamında deneklerin demografik özelliklerinin belirlenmesi, kalan 6 soru ile de Bodrum
destinasyonuyla tanışma süreçlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Anketin ikinci
bölümünde değerlendirici imajın ölçülmesine dair 11 ifade, yerleşim yeri seçimine dair 7
ifade yer almaktadır. Ölçekte yer alan ifadeler Shamsuddin ve Ujang (2008) ’ın ‘Making
Places: The Role Of Attachment In Creating The Sense Of Place For Traditional Streets In
Malaysia’ isimli çalışmalarında kullandıkları ölçek sorularından ve uzman görüşlerinden
faydalanılarak 4’lü Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır. Bazı durumlarda cevaplayıcıların
bir ifadeye katılıp katılmadıklarını değerlendirmede, “1. Katılıyorum” ve “2.
Katılmıyorum” seçenekleri yeterli olabilir. Cevaplayıcıların çoğunun kesin veya üzerinde
düşünülmüş bir fikirleri olmadığı durumlarda ise, belirsizliklerin bir dereceye kadar ifade
edilmesine izin verilmesi bakımından bu dört seçenek daha uygun olabilir (Büyüköztürk,
2005: 139).
Verilerin Analizi
Anket verilerinin çözümlenmesinde SPSS 21 for Windows programından yararlanılmıştır.
Çalışmada destinasyon imajının bir boyutunun ele alınması nedeniyle değerlendirici imaj
ile yerleşim yeri seçimi ifadelerine yönelik olarak regresyon analizi yapılmış, ayrıca yüzde
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ve frekans yöntemi ile ağırlıklı ortalama analizleri kullanılmıştır. Çalışma kapsamında
geliştirilen Değerlendirici İmaj ve Yerleşim Yeri Seçimi ölçeklerinin psikometrik
özelliklerinin incelenmesi amacıyla güvenirlik analizi ve temel bileşenler analizi
yapılmıştır.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Katılımcılarla İlgili Demografik Veriler
Araştırma örnekleminin demografik özellikleri dikkate alındığında frekansları ile birlikte
demografik veriler Tablo 1’de yer almaktadır.
Cinsiyet

Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular
n
%
Eğitim Durumu

n

%

Erkek

61

23,9

İlköğretim

8

3,1

Kadın

187

73,3

Lise

60

23,5

Diğer

7

2,8

Üniversite

161

63,1

Yaş
18-25

n
18

%
7,1

Lisansüstü
Milliyet

26
n

10,2
%

26-35

41

16,1

İngiliz

94

36,9

36-45

52

20,4

Hollandalı

29

11,4

46-55

58

22,7

Fransız

5

2,0

56-65

58

22,7

Alman

16

6,2

66ve üstü

28

11,0

Rus

19

7,4

Medeni durum
Bekâr
Evli/Birlikte
Dul
Boşanmış/Ayrılmış
Meslek
Yönetici

n
60
154
20
21
n
38

%
23,5
60,4
7,8
8,2
%
14,9

92
n
102
68
34
51
n

36,1
%
40,0
26,7
13,3
20,0
%

Büro Çalışanı
Serbest
Emekli
Öğrenci
Diğer
Bodrum’daki işiniz
Çalışmıyorum

21
58
52
7
79
n
108

8,2
22,7
20,4
2,7
31,0
%
42,4

106
1
27
22
63
36
n

41,6
0,4
10,6
8,6
24,7
14,1
%

Turizmde Çalışıyorum
Turizmde Kendi İşim
Diğer
Yerleşmeden
önce
Bodrum’u ziyaret sayısı
1 defa
2 defa

85
23
39
n

33,3
9,0
15,3
%

Diğer
Aylık gelir (Euro)
500-1500
1501-3000
3001-5000
5001 ve üstü
Bodrum’da kendinize
ait mülk durumunuz
Ev
Ofis
Ev Ve Ofis
Almayı Düşünüyorum
Ev/Daire Kiraladım
Hayır yok
Bodrum’da
ikamet
etme süreniz
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl

25
72
72
45

9,8
28,2
28,2
17,6

76
59

29,8
23,1

41
n

16,1
%

3 defa ve daha fazla

120

47,1

15 yıldan daha fazla
Bodrum’a
yerleşme
fikriniz
Bodrum’da Bir Tatil
Sonrası

96

37,6
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Bodrum'un öne çıkan en
önemli özelliği
Deniz, Kum, Güneş

n

%

149

58,4

Tarih

29

11,4

Eğlence

9

3,5

Sanat
Gece Hayatı
Sex
Bodrum Evleri
Sosyal Hayat
Bitki Örtüsü

5
8
2
9
39
5

2,0
3,1
0,8
3,5
15,3
2,0

Arkadaş-Akraba
Tavsiyesi
Yurt
Dışındaki
Tanıtımlar
Bir Türk Vatandaşı İle
Tanışma Sonrası
Bir
yıl
içinde
Bodrum’da ortalama
kalış süresi
1-4 ay
5-8 ay
9-12 ay

65

25,5

18

7,1

76

29,8

n

%

85
65
105

33,3
25,5
41,2

Tablo 1'e göre katılımcıların %23,9’u erkeklerden, %73,3'ü kadınlardan oluşmaktadır.
Katılımcıların %7,1’i 18-25 yaş, %16,1'i 26-35 yaş, %20,4'ü 36-45 yaş, %22,7'si 46-55 yaş,
%22,7’si 56-65 yaş ve %11,0'ı ise 66 yaş ve üstündedir. Ankete katılanların %63,1’i
üniversite, %10,2'si lisansüstü mezunu, % 3,1'i ilköğretim mezunudur. Ayrıca,
katılımcıların milliyetlerine bakıldığında, İngilizlerin %36,9 oranla en yüksek, Fransızların
ise %2,0 ile en düşük orana sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılanların %40’nın 5001500 Euro arası aylık gelire sahip oldukları, katılımcıların % 60,4'ünün ise evli/birlikte
olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların %41,6'sı Bodrum’da ev sahibidir. Bodrum’a bir tatil
sonrası yerleşmeye karar verenlerin oranı %37,6 olurken, yurt dışındaki tanıtımlar sonrası
Bodrum’a yerleşme kararı alanların oranı %7,1 ile en düşük orana sahiptir. Bodrum’a
yerleşen yabancıların %42,4'ü çalışmamakta, %42,3'ü turizm sektöründe çalışmaktadır.
Bodrum’a yerleşmeden önce Bodrum’u 3 defadan fazla ziyaret edenlerin oranı %47,1dir.
Analizlerle ilgili detaylı bilgiler Tablo 1'de yer almaktadır.
Çalışma kapsamında geliştirilen Değerlendirici İmaj ölçeğinin psikometrik özelliklerinin
incelenmesi amacıyla madde analizi yapılmıştır. Sonuçlar iki maddenin (7 ve 8. maddeler)
güvenirliği olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. KMO değeri (0,88) ve Bartlett’s testi
(χ=691,93, df=36, p=0,001) sonuçları verilerin temel bileşenler analizi için uygun olduğunu
göstermiştir. Temel bileşenler analizi sonuçları da bu iki maddenin diğer maddelerden
farklı bir bileşene yüklendiğine işaret etmiştir. Bu nedenle 7 ve 8. maddeler ölçekten
çıkarılarak temel bileşenler analizi tekrarlanmıştır. Sonuçlar dokuz maddeden oluşan
ölçeğin tüm maddelerinin tek bir bileşen/faktör altında toplandığını ve bu bileşenin öz
değerinin 3,98 ve açıkladığı varyansın %44,27 olduğunu göstermiştir. Nihai hali dokuz
maddeden oluşan ölçek maddelerinin faktör yükleri ise 0,50 ile 0,80 arasında
değişmektedir. Değerlendirici İmaj ölçeğinden elde edilen puanların Cronbach Alpha
tekniği ile hesaplanan güvenirlik katsayısı α=0,84’dür.
Çalışma kapsamında geliştirilen bir diğer araç olan Yerleşim Yeri Seçimi ölçeğinin
psikometrik özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılan madde analizi sonuçları
güvenirliği zedeleyen bir madde olmadığını göstermiştir. KMO değeri (0,83) ve Bartlett’s
testi (χ=671,55, df=21, p=0,001) sonuçları verilerin temel bileşenler analizi için uygun
olduğunu göstermiştir. Temel bileşenler analizi sonuçları yedi maddeden oluşan ölçeğin
tüm maddelerinin tek bir bileşen/faktör altında toplandığını ve bu bileşenin öz değerinin
3,67 ve açıkladığı varyansın %52,40 olduğunu göstermiştir. Yedi maddeden oluşan ölçek
maddelerinin faktör yükleri ise 0,60 ile 0,80 arasında değişmektedir. Yerleşim Yeri Seçimi
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ölçeğinden elde edilen puanların Cronbach Alpha tekniği ile hesaplanan güvenirlik
katsayısı α=0,85’dir. Ölçekler için hesaplanan güvenirlik katsayıları önerilen düzeydedir
(Altunışık vd., 2004).
Değerlendirici İmaj Ve Yerleşim Yeri Seçimine İlişkin Aritmetik Ortalamalar Ve
Standart Sapmaları
Tablo 2: Değerlendirici İmaj Ve Yerleşim Yeri Seçimine İlişkin Aritmetik Ortalamalar Ve
Standart Sapmaları
Ölçek
N
Minimum
Maksimum
Ortalama
Std. Sapma
Değerlendirici İmaj
255
11,00
36,00
27,1765
4,55373
Yerleşim Yeri Seçimi
255
8,00
28,00
21,8627
4,14415

Tablo 2'deki veriler incelendiğinde değerlendirici imaj ölçeğinden alınan minimum değer
11,00 ile maksimum değer 36,00 arasında, yerleşim yeri seçimi ölçeğinden alınan değerler
ise sırasıyla 8,00 ve 28,00 arasında değişmektedir. Değerlendirici imajın ortalama ve
standart sapması 27,17 ve 4,55 iken yerleşim yeri seçiminin 21,86 ve 4,14 olmaktadır.
Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
Bodrum’u yerleşim yeri olarak tercih etmeye yönelik değişkenlerin, değerlendirici imaj
üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Analizde
hataların bağımsızlığı için Durbin-Watson testi uygulanmıştır. Bu testin uygulanma amacı,
bir regresyon modeli tahmin edildikten sonra artık terimlerin korelasyon halinde olup
olmadığını test etmeye yarayan bir sayı olmasından ileri gelmektedir. Bu doğrultuda test
değeri 1,80 olarak bulunmuştur. Söz konusu değer kabul edilebilir sınırlar olan 1-3
arasındadır (Nakip, 2006).
Değişken
DEĞERLENDİRİCİ İMAJ

Tablo 3: Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
B
Standart hata
β
T
0,37

0,052

0,41

7,09

P
0,001

Analiz sonuçları basit doğrusal regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu
göstermektedir. Değerlendirici İmaj değişkeni Yerleşim Yeri Seçimi değişkenindeki
varyansın %16,6’sını açıklamaktadır. Standardize edilmiş beta katsayısı 0,41 olarak
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar iki değişken arasında orta düzeyde olumlu bir ilişki olduğunu,
katılımcıların değerlendirici imaj puanları arttıkça yerleşme kararının arttığını
göstermektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Homeros’un ‘ebedi mavilikler ülkesi’ olarak, Zeki Müren’in ‘aşk gibi, büyü gibi ve karşı
konulamayan bir mıknatıs gibi’ şeklinde tanımladıkları; Leleg, Karia, Pers, Dor, Helen,
Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yapan, deniz-kum-güneş destinasyonu
olmanın yanında, 3000 yıllık geçmişi ile de çok zengin bir tarih ve kültür merkezi olan
Bodrum, Türkiye’nin ve dünyanın gözde turizm destinasyonlarından biridir. Dünyanın
farklı ülkelerinden gelerek Bodrum’a yerleşme kararı alan çok sayıda yabancı
bulunmaktadır. Destinasyona göç etmiş yabancılar için Bodrum; daha çok deniz-kumgüneş (%58,4), sosyal hayat (%15,3) ve tarihi (%11,4) özellikleriyle öne çıkan bir
destinasyon olmaktadır. Katılımcıların Bodrum’a yerleşmelerinde etkili olan faktörlere
bakıldığında; Bodrum’da yaptıkları bir tatil sonrasında yerleşme kararı alanlar %37,6 ile
ilk sırada yer almaktadır. Bunu %29,8 oranıyla bir Türk vatandaşı ile tanışma takip
etmektedir. Arkadaş ve akraba tavsiyesi ve yurt dışındaki tanıtım faaliyetleri sonrasında
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yerleşme kararı alanların oranları ise sırasıyla %25,5 ve %7, 1 olmaktadır. Bodrum’un en
önemli gelir kaynağı olan turizmin aynı zamanda destinasyondaki yerleşik yabancılar için
de önemli bir istihdam sağlayıcı sektör olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Bodrum
destinasyonunun yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde turizm sektörünün varlığının
etkili olduğu açıktır. Nitekim katılımcıların verdikleri cevaplara bakıldığında, % 42,3’ünün
turizm sektöründe çalışarak hayatlarını idame ettirdikleri bulguların değerlendirilmesi
neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu bölgenin huzurlu olduğunu ifade eden katılımcıların
%81'inin ve hayatlarının tamamını burada geçirmek istediklerini ifade eden katılımcıların
ise %63’ünün Bodrum’da ev sahibi oldukları bilgisine de ulaşılmaktadır. Bu bulguyla
örtüşen bir diğer bulgu ise, yerleşik yabancıların yerleşim yeri olarak seçtikleri bir turistik
destinasyonun en önemli özelliklerinden birinin ‘güvenli’ (%87,5) diğerinin ‘huzurlu’
(%84,3) bir destinasyon özelliğine sahip olmasıdır. Katılımcılardan %94,1’i Bodrum’da
yaşamaktan mutlu olduklarını, %91,4’ü ise kendilerini bu yere ait hissettiklerini
belirtmişlerdir. Ayrıca Bodrum’un olumlu bir imaja sahip olduğunu ifade eden
katılımcıların yüzdesi 85,1’dir.
Pazarlama ve turizm araştırmalarında bilişsel imaj olarak da tanımlanan değerlendirici
imaj, bireylerin destinasyonları değerlendirme biçimlerini içermektedir. Yapılan bu
araştırmada, kişilerin yerleşim yeri seçimlerinde destinasyon imaj algısının bir boyutu olan
ve destinasyonun sahip olduğu niteliklerin miktar ve önemine bağlı olarak (dışsal
uyarıcılarla) oluşan değerlendirici imajın anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bodrum’da yaşayan yabancıların, bu destinasyonu tercih
etmelerinde; değerlendirici imajın %16,6 oranında etkili olduğu ve kişilerin değerlendirme
puanları arttıkça yerleşim yeri seçimlerinin de artacağı görülmektedir.
Bodrum’da gerçekleştirilen bu çalışma, gelecekte yapılacak araştırmaların kapsamları
genişletilerek, farklı destinasyonlarda uygulanması için örnek oluşturabilecek, farklı
destinasyonlar arasında karşılaştırma yapma olanağı da sunabilecektir. Bu bağlamda,
diğer faktörlerin etkisini belirlemeye yönelik araştırmaların yapılmasının literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, turizm alanında üniversite-sektör işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği
sorusuna literatür taramasına dayalı olarak cevap verilmeye çalışılmıştır. Turizm
yazınında 1993-2015 yılları arasında yayınlanmış bilimsel araştırmalar turizm sektörü ve
üniversite işbirliği kapsamında değerlendirilerek sunulmuştur. Yapılan yazın taraması,
turizm alanında üniversite sektör işbirliği konusunda Türkiye’de pek çalışmaya
rastlanmadığı, batıda yapılan çalışmaların da konuya sınırlı yönleriyle yaklaştığını
göstermektedir. Üniversite sektör işbirliği alanında 90’lı yıllarda yapılan araştırmaların
kavramsal, 2000’li yıllardan sonra daha uygulamaya dayalı yayınlar yapıldığı
saptanmıştır. Üniversite ve sektör arasında işbirliğinin başarısı için tek bir çözüm yolu
önerilmemektedir. Türkiye’de bu konuda alan araştırmaları yapılarak üniversite-sektör
işbirliği başarısı için öneri ve stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Üniversite, Akademi, Turizm Sektörü, Üniversite Sektör İşbirliği
GİRİŞ
Hemen hemen tüm çalışma konularında ülkeler üniversite-sektör işbirliğini arttırmak için
yatırım yapmakta ve kaynaklar ayırmaktadır. Üniversitelerin sektör ile işbirliği halinde
olması beraberinde pek çok olumlu sonucu ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, üniversite ile
işbirliği işletmeler açısından personel ihtiyacını karşılama ve maliyet azaltma imkanı
sağlamaktadır. Öte yandan, bu işbirliği sektöre eğitimli ve alanında uzman bireylerin
yetiştirilip istihdam edilmesine ve rekabet gücü kazanılmasına olanak vermektedir
(Jauhari ve Thomas, 2013).
Turizm sektöründe paydaşlar arasında kurulacak işbirlikleri sosyal sermaye kaynağı
yaratması özelliğinden dolayı sürdürülebilir turizm açısından önemli bir yere sahiptir
(Hall, 1999). Bahsi geçen işbirliğin, sektörün teorik gelişmelerden haberdar olması ve
üniversitelerin eğitim içeriği ve potansiyel turizm istihdamında yaratılan kalıcı
değişikliklere yön veriyor olması bu konuda yapılacak olan çalışmaların gerekliliğini
ortaya koyar niteliktedir. İşbirliği mevcut bölgede turizmin planlı gelişmesinde önemli bir
rol oynarken, aynı zamanda da ekonomik kalkınmayı tetikleyici etkiye sahip olmaktadır
(Juahari ve Thomas, 2013).
Kaynakların etkin kullanılması, bilgiye dayalı uygulamalar ve rekabet üstünlüğü
sağlamak için üniversite ve sektör arasında işbirliği önem arz etmektedir. Ancak
ülkemizde turizm alanında bu işbirliğinin kurulup iyi çalıştığını söylemek pek mümkün
görülmemektedir. Bunun temel nedenleri olarak; üniversite ve endüstrinin birbirlerininin
dillerini anlamaması, sektörün turizm araştırmalarının ve üniversite ile işbirliğinin
faydalarını görememesi, üniversitenin uzmanlığı ve işbirliğine ihtiyaç yok algısına sahip
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olunması ve turizm araştırmalarının endüstrinin ihtiyaçlarını cevaplamaktan uzak olması
yada problemleri tam olarak saptayamamaları gibi nedenler sayılabilir.
Ülkemizde çok sayıda turizm eğitimi veren yükseköğrenim kurumu bulunmasına rağmen
bu öğretim kurumlarının sektörle işbirliği boyutları sınırlı kalmaktadır: Örneğin öğretim
üyeleri ve endüstri yöneticileri arasında bireysel ilişkilerle sınırlı çalışmalar olmakta,
üniversiteler kurumsal fayda görememektedir. Endüstrinin yoğunluğundan işletmelerin
araştırma yapmaya ve üniversitelerle işbirliğine zamanları olmadığı görülmektedir. Sektör
yöneticileri bir araştırma yada işbirliğinin sonuçlarını derhal görmek istemekte ancak
üniversiteler buna hemen cevap verebilecek hızda ve esneklikte değildir.
Yukarıda bahsedilenler daha çok gözlemlerimize dayalı değerlendirmelerimizi içermekte,
turizm alanında sektör ve üniversite işbirliğinin boyutlarını ortaya çıkaracak ve bu
işbirliğinde “iyi uygulamalar nelerdir ve bunlardan neler öğrenilebilir? Bu işbirliklerini
besleyen ve engelleyen unsurlar nelerdir?” gibi konuların araştırılması gerekmektedir. Bu
araştırmanın amacı, turizm yazınında yayınlamış bilimsel araştırmaların turizm sektörü
ve üniversite işbirliği kapsamında değerlendirilerek turizm alanında üniversite sektör
işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği sorusuna cevap aramaktır.
ALANYAZIN TARAMASI
Üniversite-Sektör İşbirliği
Üniversite sektör işbirliği, “üniversitenin mevcut bilgi, personel ve ekipman kaynakları ile
sanayinin mevcut deneyim, personel, finansal güç ve ekipman kaynaklarının sistemli
biçimde birleştirilmesiyle yapılan eğitim, öğretim, Ar-Ge ve diğer faaliyetlerini içeren bir
kavramdır” olarak ifade edilmektedir (Bal ve Akçi, 2013: 130). Günümüzde üniversiteler
yürüttükleri eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra aynı zamanda da bölgede faaliyet
yürüten turizm paydaşları ile birlik olup; turizm mezunlarına istihdam ve staj imkanları
yaratmak, bölgesel kalkınmaya aracı olmak, girişimciliği özendirmek ve Ar-Ge
faaliyetlerine destek olmak durumundadırlar. Üniversite sektör işbirliğinde vurgulanan
en önemli sorunlardan birisi turizm eğitim kurumlarının öğrencilerine bilgiyi teorik
ağırlıklı olarak veriyor olmalarıdır. Caincross ve Buultjens (2007)’e göre, turizm
bölümlerinden mezun olan genç bireyler sektörde çalışmaya başladığında gerçek iş
hayatını tanımamakta ve gerçekleştirdikleri uygulamalarda eksiklikler söz konusu
olmaktadır.
Batıda yapılan çalışmalarda turizm alanında üniversite ve sektör işbirliğini geliştirme iki
düzlemde tartışılmaktadır (Jauhari ve Thomas, 2013). Birincisi akademisyenlerin
çalışmalarının uygulamacıları etkilemesidir. Akademisyenler üniversiteden uygulamaya
bilgi transferini mezunları, eğitim ve geliştirme kursları, yayınları, toplantılar ve sosyal
medya ile gerçekleştirirler. İkincisi, üniversitelerin, destinasyonun yada bölgenin
rekabetçiliğine katkı sağlamaları konusudur. Finansal destekler, proje destekleri ve
danışmanlık ile üniversiteler sektöre bilgi akışı sağlayarak uzmanlıklarını ticarileştirmiş
olurlar.
Turizm sektörünün en temel özelliklerinden birisi sektörün insan kaynağına dayanıyor
olmasıdır. Sektör temsilcileri üniversitelerden elde edecekleri kalifiye elemana ihtiyaç
duymaktadır. Bu nedenle sektör temsilcileri öğrenciler ile turizm sektörünün işleyişine
ilişkin ders, staj, konferans, kongre gibi konularda geniş kapsamlı işbirliği yapma
eğiliminde olmaktadır.
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Üniversite, endüstri, öğrenciler, kamu ve toplum arasında faydalı ve sürekli işbirliği için
beklentilerin paylaşıldığı ve rollerin belirlendiği bir ortamın sağlanması gerekir (Jauhari
ve Thomas, 2013). Üniversiteler, iş bulan mezunlar ve girişimciler yetiştirmek, fark yaratan
ve uygulanabilir araştırmalar yapmak, kamu politikalarını etkilemek, hayat boyu öğrenme
fırsatları sunmak, endüstrinin desteklediği projelerde görev almak ve iyi vatandaş
yetiştirmek istlerer. Sektör kuruluşları, yatırımın geri dönüşü, pazar payını arttırma, ürün
ve hizmetlerde yenilik ve gelişmeler ve yetenekli işgücü elde edip bunları yetiştirerek elde
tutmak isterler. Devlet de kaliteli eğitim ve araştırma üniversitelerinin olmasını, üniversite
ve sektör işbirliği kurularak yatırım ve girişimcilikte başarı sağlanarak ekonomik
büyümeyi amaçlamaktadır.
Üniversite ve sektör arasında işbirliğinin başarısı için, işin doğasının karmaşıklığından
dolayı, tek bir çözüm yolu yoktur. Pizam vd. (2013) ABD’de Florida eyaletinde bulunan
Turizm Fakültesinin başarısında etkili olan unsurları şu şekilde özetlemektedir: karşılıklı
güven ve saygı, öğretim üyelerinin sektör kuruluşlarında gönüllü hizmet vermesi,
üniversitenin proaktif olarak endüstrinin eğitim ve araştırma ihtiyaçlarının belirlemesi ve
çözümler sunması, sektörle bütünleşik sunulan müfredat ve liderlik vasıflarına sahip
mezunlar vererek endüstriye kazandırılmasıdır. Pizam vd. (2013), Üniversite-Sektör
işbirliğinde endüstri katkısını şu başlıklarda özetlemektedir.

Üniversiteye sağlanan finansal destek ve bağışlar.

Sektörün sağladığı lobi desteği. Üniversite mütevelli heyetinde bulunarak ve
üniversite üst yönetimine önerilerle turizm fakültesi projelerine sağlanan destek.

Öğrencilere burs sağlama.

Üniversitenin danışmanlık kurullarında yer alarak planlama ve önerilerde
bulunulması.

Alanında uzman ve iş tecrübesi olan sektör yöneticilerinin yarı-zamanlı derslere
girmesi ve misafir konuşmacı olmaları.

Sektör yöneticilerinin mentorluk programları başlatarak öğrencilere birebir
mentorluk yapmaları.
Pizam vd. (2013), Üniversite-Sektör işbirliğinde Üniversite katkısını şu başlıklarda
özetlemektedir:

Öğretim üyelerinin basınla sektöre yol gösterecek görüş ve önerilerini sundukları
mülakatlar yapmaları.

Öğretim üyelerinin sektörle ilgili özel ve kamu kuruluşlarının danışma kurullarında
ve danışmanlıklarında görev almaları.

Öğretim üyelerinin özel, devlet yada sivil toplum kuruluşlarının araştırma ve
danışmanlık hizmetlerini yapmaları.

Öğrencilerin zorunlu ve ücretli 1000 saat staj yapmaları, stajdan sonra endüstride
çalışmaya devam etmelerine yardımcı olmakta.

Kariyer Günleri. Potansiyel işverenler kampüste yılda 2 kez düzenlenen kariyer
günlerine
gelerek
mezunlara
kendilerini
tanıtıp
iş
başvurularını
değerlendirmektedir.

Yöneticilerin bilgilerini ve yeteneklerini geliştirmeye yönelik yönetici geliştirme ve
sertifika programları düzenlenmesi.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden lisans öğrencilerine Disney’de 6 ay çalışma (ücret ve
kalma karşılığında) ve Üniversitede 3 ders almayı kapsayan iş ve eğitim programı.

Üniversite tesis ve imkânlarını sektörün ücretsiz veya düşük ücrete kullanması.
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Rawlinson ve Dewhurst (2013) ise İngiltere’de turizm endüstrisinin staj ve işe
yerleştirmenin ötesinde üniversitede diploma programlarına katkısını ve bilgi transferini
müfredat tasarımına dahil ederek nasıl faydaların sağlanabileceğini gösteren bir model
sunmaktadır. Tecrübeye dayanan öğrenme, iş hayatında öğrenme, öğrenme laboratuvarı
gibi uygulamalarla mesleki eğitim verilen programlarda bizzat uygulamaya dayalı
öğrenme verilmektedir. İş yerinde öğrenme fırsatlarıyla bilgi kazanımı, sınıf ortamında
öğrenilemeyen konuların edinilmesi açısından önemlidir. İş yeri ve üniversitenin bilgi
paylaşımı, sinerji yaratılması ve öğrenmenin daha ileri boyutlara taşınmasını sağlar.
Üniversiteler iş yerlerinin de bilgi yaratan ortamlar olduğunu kabul etmeli ve buraları
öğrenmenin ileri seviyeye taşındığı veya uygulamada tecrübe edinildiği çalışma ortamı
haline getirmelidirler.
Üniversite-Sektör İşbirliğinin Avantajları
Üniversite ve sektör temsilcileri arasında kurulan ortaklık, kurumsallaşma ve kalitenin
sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır (Lashley, 2013). Karşılıklı oluşturulan
işbirliği alanı genişledikçe bu ortaklık her iki tarafa da kalıcı faydalar sağlama olanağı
vermektedir. Üniversite-sektör işbirliğinin her iki taraf açısından sağladığı avantajlar Şekil
1’de özetlenmektedir (Yıldırım, 2014: 163-164):
Üniversiteler açısından yaratılan avantajlar incelendiğinde, en başta öğrenciler için
staj/burs/iş olanağı yaratılması gelmektedir. Akademisyenlerin sektör temsilcileri ile
sürdürülebilir iletişim ağına sahip olmaları turizm öğrencilerine staj imkânları elde
edebilmek açısından önemli olarak görülmektedir (Rawlinson ve Dewhurst, 2013). Bahsi
geçen işbirliğinin en önemli katkılarından birisi de sektörün eğitim ve araştırma faaliyetleri
için finansal destek sağlamasıdır. Türkiye’de turizm bölümleri için üniversite bünyesinde
kurulan gastronomi mutfaklarına veya atölyelerine sektör temsilcilerinin sponsor olması
bu finansal desteklere örnek olarak verilebilir.

Yönetimsel
Yararlar

Finansal
Yararlar

Finansal
Yararlar

Üniversite
Açısından

Sektör
Açısından
Akademik
Yararlar

Yönetimsel
Yararlar

Üretimle
İlgili
Yararlar

Şekil 1. Üniversite Sektör İşbirliğinin Avantajları

Sektör temsilcilerinin üniversiteler ile işbirliği içerinde olması üniversitelere rekabet
avantajı sağlamaktadır (Yardımcı ve Müftüoğlu, 2015). Diğer bir avantaj üniversitelerin
ders programlarını sektör ile güncel tutabilmesi olarak ifade edilmektedir. Bu avantaj
üniversiteler açısından akademik yarar olarak adlandırılmaktadır (Pizam vd., 2013). Sektör
temsilcilerine erişimin kolaylıkla sağlanabilmesi ve bilimsel araştırma yapabilme
kapasitesinin artış göstermesi diğer akademik yararlar arasında sıralanabilmektedir.
Bölgesel kalkınma veya sorunların çözümüne katkı sağlanması da yönetimsel avantajlar
arasında sayılabilmektedir (Trembley, 2000).
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Turizm sektörü temsilcileri açısından avantajlar değerlendirmeye alındığında, rekabet
avantajı, kurumsal saygınlık ve birlikte çalışabilirlik kültürünün gelişmesi yönetimsel
yararlar başlığı altında toplanmaktadır (Jauhari, 2013; Yardımcı ve Müftüoğlu, 2015).
Kalifiye istihdam sağlanabilmesi ve bilimsel temellere dayanan çözümlere ulaşım
sağlanabilmesi sektör temsilcilerinin elde ettiği en önemli avantajlar arasında yer
almaktadır (Chang ve Chu, 2009).
Üniversite Sektör İşbirliği Konulu Çalışmalar
Türkiye’de faaliyet gösteren üniversitelerin turizm sektör temsilcileri ile belli düzeylerde
işbirliği içerisinde olduğu bilinmektedir. Özellikle turizm işletmeciliği bölümlerinin, kendi
bünyelerinde geliştirmekte oldukları eğitim, seminer, kongre/konferans etkinliklerinin
yanında Ar-Ge, inovasyon ve iş geliştirme süreçlerinde de turizm sektör temsilcilerinin
desteğine ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de üniversitelerin turizm sektör
temsilcileriyle karşılıklı fikir alışverişinde oldukları ve çeşitli projeler yürüttükleri
görülmektedir. Ancak bu işbirliklerinin ne düzeyde olduğu ve hangi boyutlarda
gerçekleştiği konusunda yayınlara pek ulaşılamadığından bu çalışmada literatür
anlatımına daha çok ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’da yapılan çalışmalar dahil
edilmiştir. Batıda son 20-25 yıllık süreçte turizm yazınında üniversite-sektör işbirliği
üzerine yapılmış akademik çalışmaların hangi konuları kapsadığı, hangi
bölgeler/üniversite/yazarlar tarafından yayımlandığı ve yıllar içerisinde araştırmaların
içerik ve yaklaşım olarak nasıl bir değişime uğradığını ortaya çıkarmak açısından bu
çalışmalar tabloda özetlenmiştir (Tablo 1). Araştırma 1993-2015 yılları arasında Scopus,
Emerald, Science Direct, Ebsco Host, Wiley Online, Taylor Francis, Ulakbim veri
tabanlarında yayınlanan turizm dergileri ile sınırlandırılmıştır.
Yazın taraması sonucunda elde edilen makaleler Tablo 1’de; yayın yılı, yayınlandığı dergi,
araştırma yaklaşımı, kullanılan yöntem, yayınlandığı üniversite, yayınlandığı coğrafi
bölge ve incelenen konu içeriği gibi yapısal özellikleri itibariyle incelenmiştir.
Uygulamada aktif olarak yürürlükte olan üniversite sektör iş birliği konusunun özellikle
yabancı literatürde araştırılan veya tartışılan bir konu olduğu tespit edilmiştir. Yazında
ulaşılabilen akademik çalışmalara bakıldığında, Tablo 1’de de görüldüğü üzere, alanda
yapılan ilk çalışmaya 1993 yılında rastlanmaktadır. Üniversite sektör işbirliği konusunda
yayımlanan makalelerin yıllar içerisindeki gelişimi incelendiğinde, 2000’li yılara kadar
gerçekleştirilen araştırmaların kavramsal bir yaklaşımla ortaya konulduğu görülmüştür.
Yıl bazında çalışmalar incelendiğinde, 2007 yıllından sonra alanda yapılan çalışmaların
sayısında artış yaşandığı söylenebilir. Sektör üniversite işbirliğine duyulan ihtiyacın
gündeme gelmesi 90’lı yıllara dayanırken, araştırmalarda ilgili alana ve uygulamalara 2007
yılından sonra ağırlık verilmiş olduğu ifade edilebilir. Yıllar içerisindeki gelişimde dikkat
çeken diğer bir husus, alandaki araştırmaların 90’lı yıllarda kavramsal bir temelde ve 2002
yılından sonraki araştırmaların özellikle nitel yöntemler ile hazırlandığı tespit edilmiştir.
Ulaşılan makaleler yayınlandığı dergilere göre sınıflandırıldığında, “Worldwide
Hospitality and Tourism Themes” ve “Journal of Hospitality & Tourism Education” gibi
bazı dergilerin ilgili alanda yayın yapılmasına olanak tanıdığını göstermiştir. Yayımlanan
makalelerin çalışıldığı üniversiteler incelendiğinde, kurumların Birleşik Krallık,
Avusturalya ve Birleşmiş Devletler’de bulunduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu
bulgusu, ilgili kurumların turizm endüstrisi temsilcileri ile yaptıkları projeleri akademik
çalışmalara aktardıkları ve üniversite-sektör işbirliği alanında dikkat çeken konulara
çözüm önerileri getirme veya ilgili alana dikkat çekme çabası ile ilişkilendirilebilir.
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Üniversite sektör işbirliğini kuvvetlendirmek ve alanda yaşanan problemlere çözüm
getirebilmek adına yayınlanacak bilimsel araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
nedenle, alanda yapılmış olan çalışmaların araştırma konuları önem arz etmektedir.
Geçmiş yıllarda yapılan çalışmalar konu bakımından sınıflandırıldığında alandaki ilk
çalışmaların turizm endüstrisi ve üniversite veya eğitim arasında geliştirilecek olan
ortaklığa odaklanmaktadır. Son yıllarda yayınlanan çalışmaların konu dağılımında;
üniversite sektör işbirliğinin etkileri, turizmde sertifikasyon ve turizm eğitiminde sektörün
rolünün vurgulandığı çalışmaların yapıldığını görmek mümkündür.
Türkiye’de turizm alanında üniversite-sektör işbirlikleri belli oranlarda uygulamaya
konulmaya çalışılıyor olsa da ilgili konuyu hedef alan çalışmaların kısıtlı olduğu
görülmüştür. Türkiye’de turizm sektörü ve üniversitelerin hem akademik çalışmalarda
hem de farklı alanlarda proje iştirakinde bulunuyor olsalar da, bu faaliyetleri konu alan
akademik araştırmalara literatürde sınırlı yönleriyle yer verildiği gözlemlenmiştir.
Tablo.1 Üniversite Sektör İşbirliği Konusunda Yayımlanan Makaleler
Yayı
n Yılı

Yazar Adı

Yayınlandığı
Dergi

Yaklaşım

Yayınlandığı
Üniversite

Ülke

Çalışmanın
Konusu

1993

Goodenough
, R.A. ve
Page, S.J.
Cooper,
C.
Ve Shepherd,
R.
Demico, F.J.
ve Williams,
J.

Journal
of
Geography
in
Higher Education
Tourism
Recreation
Research
Journal
of
Hospitality
&
Tourism
Education
Journal
of
Teaching in Travel
& Tourism
Journal
of
Hospitality,
Leisure, Sport and
Tourism
Education
Journal
of
Hospitality
&
Tourism
Education
Tourism
Management

Kavramsa
l

University of
Catenbury

Birleşik
Krallık

Kavramsa
l

Bournemout
h University

Birleşik
Krallık

Kavramsa
l

Virginia
Polytechnic

ABD

Turizm Eğitimi
ve
Sektör
İhtiyacı
Turizm Eğitimi
ve
Endüstri
İlişkisi
Profesyonel
Gelişim
ve
Turizm Eğitimi

Nitel

Southern
Cross
University
University of
Queensland’s
School
of
Tourism

Avusturaly
a

Nitel

University of
South Florida

ABD

Bütünleşik Staj
Hareketliliği

Nicel

ODTU
Akdeniz
University

Türkiye

Nitel

Cardiff
Metropolitan
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sektörle işbirliğinde başarılı olma, en iyi turizm okullarından biri olmak için önemli bir
gerekliliktir. Ancak bunun ne şekilde başarılabileceği konusunda neler yapılabileceği
bilinmemektedir. Türkiye’de turizm sektörü ve üniversitelerin hem akademik
çalışmalarda hem de farklı alanlarda proje yürütülmesinde çeşitli ortak çalışmalar
içerisinde bulundukları bilinsede bu çalışmaların bilimsel yayınlara pek aktarılmadığı
görülmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalara hem sektörde hem de akademide
yaratılacak farkındalık bakımından ihtiyaç duyulmaktadır.
Batı literatüründe bu konuda yapılan çalışmalardan (Jauhari ve Thomas, 2013; Lashley,
2013; Pizam vd., 2013; Rawlinson ve Dewhurst, 2013) öğrenilenler ülkemiz için yol
gösterici olmakla birlikte, ülkemize özgü çalışmaların literatürde yer alması
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gerekmektedir. Batıda yapılan çalışma bulguları Üniversiteler açısından işbirliğinin
başarısının arttırılması için yapılabilecekler şöyle özetlenebilir:

Üniversitelerin Turizm eğitimi veren bölümleri öncelikle misyon ve vizyonlarında
sektörle yakın işbirliğine yer vermelidirler.

Sektör tecrübesi olan öğretim elemanları işe alınmalı, endüstri tecrübesi az öğretim
elemanları için staj programı düzenlenmelidir.

Öğretim elemanlarının sektör toplantılarına katılmaları teşvik edilmeli, endüstri
birliklerinde danışmanlık görevleri almaları istenmelidir.

Müfredat ve ders içerikleri endüstrinin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenmelidir.

Sektör ve Üniversite öğretim elemanlarının birbirlerini anlamada yaşadıkları
sıkıntılar endüstri ve okullarda bir araya gelmeler ve ortak işbirlikleri ile çözülebilir.

İşine adanmış sektör işbirliği ekibinin oluşturulması. Üniversitelerin üst yöneticileri
ile sektörün üst yöneticileri devamlı sürece dahil ve tüm basamaklardaki
yöneticilerin işbirliği olmalıdır.
Türkiye’de turizm alanında işbirliğinin arttırılması için gerçekçi çözüm önerileri
getirebilecek araştırmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Bu
doğrultuda üniversite-sektör işbirliği kapsamında gerçekleşen veya yapılması planlanan
proje vb. çalışmaların akademik araştırmalar kapsamında değerlendirilmesi gelecekte
gerçekleştirilecek plan ve projeler bakımından teşvik edici nitelikte olabilir.
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ÖZET
Ülkemizdeki marina işletmeleri, 1970’li yıllarda başlayıp yaklaşık 15 yıllık zamana yayılan
süreçte, öncelikle devlet eliyle oluşturulmuştur. Devletin öncülüğünde örnek marina
tesisleri inşa edilerek, yat turizminin ve gerekli işgücünün gelişmesine olanak sağlanmıştır.
Bu hareketlilik, sektördeki tüm tarafları ilgilendiren yasal mevzuatın oluşturulmasını ve
geliştirilmesini zorlamıştır. Bu başlangıç döneminden bugüne marinalarımızın bir yandan
sayıları artmakta, öte yandan işletme yöntemleri, tesis ve hizmet yapılarında değişimler
yaşanmaktadır. Bazı belediye marinaları hariç artık marinalarımız özel sektör tarafından
işletilmektedir. Önceleri tesisteki neredeyse tüm hizmet ünitelerinin doğrudan işletmecisi
olan marina işletmeleri, zamanla ana hizmet unsurlarının dışındakileri taşeronlarına ve
kiracılarına devretme yoluna gitmişlerdir. Yukarıda bahsedilen temel değişikliklerin
sektörde yerine oturmasından sonra, bir yandan yat ve yatçı profillerinde ve öte yandan
marinacılık sektöründe artan rekabetle birlikte işletmelerin tesis ve hizmet standartlarında
değişimlerin yaşandığı gözlenmektedir. Bu çalışmanın amacı, sektörün geçmişindeki
radikal yapı değişikliklerinin analizine girmeden, son yıllarda gözlenen değişimleri nitel
açıdan belirlemek, marina işletmelerinin yeni eğilimlerini ortaya çıkarmaktır.
Anahtar kelimeler: Marinacılık, Türkiye, Marina İşletmesi, gelişmeler ve eğilimler
GİRİŞ
Denize dönük bir eğlence ve dinlenme endüstrisi olan deniz turizmi, turizm aktiviteleri
içerisinde son yıllarda hızla gelişme göstermiştir. Yoğun kent yaşamının getirdiği baskıyla,
insanların deniz ve doğa özlemlerinin giderek artması, aktif uğraşlarda bulunma isteği,
tekdüze yaşama olan tepkisi, ekonomik refah düzeyinin yükselmesi ve teknolojik
gelişmeler, yatçılık ve ona bağlı olarak da marina endüstrisini hızla geliştirmiştir (UBAK,
2013a: 1). 24.07.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 5561sayılı Deniz Turizmi
Yönetmeliği’nin 9. maddesinde Yat Limanları “ Yat limanları; 5 inci maddedeki niteliklere
sahip, yatların bağlanabilecekleri ve yatçıların yatlarından yürüyerek çıkabilmelerine
olanak sağlayan iskelelere, dinlenme, konaklama ve alışveriş gibi sosyal tesisler ile yatlara
bakım, onarım, karaya çekme ve teknik hizmet sunan birimlere sahip deniz turizmi
tesisleridir.” şeklinde tanımlanmıştır. Benzer şekilde, İngiliz Yat Limanları Birliği (The
Yacht Harbour Association-TYHA) (2007:3) marinalar için; “gezi ve eğlence teknelerine
yanaşma yeri sağlayan, her tekneye doğrudan erişim için yürüme yolları bulunan, her
zaman (gelgit zamanları dahil olmak üzere) yeterli bir sualtı derinliği olan ve bunlara
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ilaveten araba park yeri, tuvaletler ve diğer pek çok hizmet birimleri sunan tesislerdir”
tanımını yapmaktadır. Marina tesislerinin; yatırım, inşa ve işletme aşamalarında
bulundukları bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel, vs. pek çok hususta faydası
bulunmaktadır. Marinalarda sunulan hizmetlerin çoğunlukla emek-yoğun nitelikte olması
kuruldukları bölgelerde istihdamı olumlu etkilemektedir (IMC, 2005: 1). Ayrıca son
yıllarda sosyal ve yaşayan marina olma eğilimine paralel olarak işletmeler tarafından
organize edilen sanat faaliyetleri, spor etkinlikleri (yelken yarışları, vs.) marinaların
bulunduğu bölgelerin tanıtımına önemli faydalar sağlamaktadır.
Akdeniz çanağında deniz turizmi Batı Akdeniz’den başlayarak doğusuna doğru devam
eden bir gelişme içerisindedir. Günümüzde Batı Akdeniz’de yaşanan; limanların
yoğunluğu ve deniz kirliliği, fiyatlardaki artışlar gibi olumsuz etkilerin yanısıra yatçıların
yeni yerler keşfetme arzusu Doğu Akdeniz’e olan ilgiyi arttırmıştır (TUYED, 2012; Gök,
2015). Sahip olduğu doğal güzellikleri, denizcilik için uygun iklimi, tarihsel ve kültürel
değerleri, coğrafi konumu bakımından şanslı ülkelerden biri olan Türkiye’de son yıllarda
sektöre Yap-İşlet-Devret (YİD) projeleri ile yeni marinalar kazandırılmış ve ülke
marinacılık sektöründe verdiği kaliteli hizmetlerle dünyada hakkında olumlu konuşulan
ülkelerden biri haline gelmiştir (Eriş, 2007, UBAK, 2013b). Bu durum Türkiye için büyük
bir fırsat oluşturmakla birlikte Akdeniz çanağındaki mevcut pastadan henüz hakettiği payı
alamamıştır. Bu konuda devletin, marina işletmelerinin ve üniversitelerin; ülkemizi daha
iyi noktalara getirebilmek adına işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir. Bu gereklilik
doğrultusunda; bu çalışmada son yıllarda ülkemiz marina işletmelerinde sunulan
hizmetlerde ve marina müşteri profillerinde gözlenen değişikliklerin belirlenmesi,
sektörde yaşanan gelişmelerin ve eğilimlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, marina işletmeciliğinin Türkiye’deki mevcut durumu ile
ilgili bilgiler; üçüncü bölümde ise marinacılıkla ilgili mevcut yazın hakkında bilgiler yer
almaktadır. Dördüncü bölümde araştırmanın amacı, yöntemi, veri toplama süreci ile ilgili
bilgiler; dördüncü bölümde ise uygulama sonuçları sunulmuştur. Bulgular dahilinde elde
edilen çıkarımlar ve öneriler sonuç kısmında verilmiştir.
TÜRKİYE’DE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ
Türkiye’de marinalara ihtiyaç 1970’li yıllarda Batı Avrupalı ve Amerikalı turistlerin
Yunanistan’dan kiraladıkları yatlarla ülkemize gelmeye başlamalarıyla oluşmuştur. Bu
hareketlilikle birlikte Turizm Bakanlığı 1970’lerin sonunda yat turizmini tekrar gündeme
alarak çeşitli marina yerleri tespit etmiş, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından gelişme
planları hazırlanmıştır. 1970 ile 1980 yılları arasında ise Bodrum, Kuşadası ve Çeşme
marinaları hizmete açılmış ve Türkiye marinacılık sektöründe Avrupa’daki pazar payına
ortak olmayı hedefleyerek bu platformda boy göstermeye başlamıştır (Oral, 2004: 3;
TUYED, 06.05.2015).
1980´li yıllarda Turizm Bankası (Turban) kanalıyla devletin girişimleri sayesinde Kemer ve
Antalya Kaleiçi marinaları hizmete girmiştir. İlerleyen yıllarda ise özelleştirmeler yolu ile
Turban marinalarının özel sektöre geçmesi ve yeni özel sektör marinalarının devreye
girmesiyle, Türkiye´de marinacılık uluslararası düzeye çıkmıştır.
Türkiye’de deniz turizmi alanındaki düzenlemeler ise ilk defa 1982 yılında yayımlanan
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile yasallık kazanmıştır. Yat
limanı yatırım ve işletmeciliği, yat yatırım ve işletmeciliğine ilişkin düzenlemeler bu
kanuna bağlı olarak 1983 yılında yayımlanan Yat Turizmi Yönetmeliği ile yapılmıştır. Bu
yönetmelik başlangıçta Türkiye’de deniz turizminin gelişmesine önemli katkılar

735

sağlamıştır. Ancak, zaman içinde değişen ve gelişen koşullara bağlı olarak Yat Turizmi
Yönetmeliği ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiştir. Bu yönetmelik kapsamında
düzenlenen faaliyetler T.C Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın 24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı
kararı ile Deniz Turizmi Yönetmeliği adı altında yeniden düzenlenmiştir. Bu yönetmelik
deniz turizmi, yat limanı işletmeciliği, yat yatırım ve işletmeciliği, kruvaziyer turizm ve
feribot işletmeciliği, su sporları ve dalış turizmi işletmeciliği ile ilgili düzenlemeleri
kapsamaktadır (Bezirgan, 2009: 2; Yüksel Proje, 2010: 16; TUYED, 2012).
Sahip olunan doğal çevre (girintili-çıkıntılı kıyılar, yeşil bitki örtüsü, vs.), tarihsel ve
kültürel değerleri bakımından bütünüyle zengin bir potansiyel oluşturan kıyıların çokluğu
(büyük bölümü Ege ve Akdeniz’de), yat ile yurt dışına giriş-çıkış olanakları, hava yolu ile
ulaşım olanakları (İzmir, Dalaman, Bodrum, Antalya, vs.), seyir için uygun rüzgârların
varlığı (yelkenli tekneler için) gibi hususlar, Türkiye’yi Doğu Akdeniz bölgesinde yat
turizmi ve marinacılıkta en şanslı ülkelerden biri haline getirmiştir (Eriş, 2007, TUYED,
2012). Ancak ülkemiz 8484 km’lik Avrupa’nın en uzun kıyı çizgisine sahip olmasına
rağmen; deniz turizmi ve yat bağlama kapasitesi bakımından Akdeniz Çanağında yer alan
İtalya, İspanya, Fransa, Hırvatistan gibi ülkelerin gerisinde kalmaktadır (D-Marin Grup,
2012). Türkiye’nin yat bağlama kapasitesi, Akdeniz çanağındaki toplam kapasitenin
sadece % 4,1’ini oluşturmaktadır (Özkan, 2008: 59). Türkiye’de faaliyette olan özel marina
işletmeleri Tablo 1 ile sunulmaktadır.
TC. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yayınladığı 2013 Denizcilik
Raporu’na göre Türkiye’deki mevcut yat kapasitesinin 2023 yılında 50.000 yat bağlama
kapasitesine çıkması hedeflenmektedir. Yat turizminin en önemli unsuru olan marina
işletmelerinin sayısının 2023 hedeflerine ulaşabilmesi amacıyla yapılması gereken fiziksel
planlamanın en büyük sorunu finansman sorunudur (UBAK, 2013b). Bu sorun son yıllarda
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile çözülmeye başlanmıştır. TC. Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı’nın yayınladığı 2013 Denizcilik Raporunda, 8 adet YİD modeli ile
yapımı tamamlanarak faaliyetine devam eden marina olduğu ifade edilmiştir (Turgutreis,
Didim, Çeşme, Sığacık, Kaş, Alanya, Mersin, Yalova). Bu marinalara 2015 yılında Gökova
Ören Marina da eklenmiştir.
Marinacılık sektörünün son yıllarda hızla gelişmesine paralel olarak aralarında Doğuş,
Koç, Doğan, Çelebi’nin de olduğu holdingler, marinacılığa yatırımlarını arttırmıştır. Setur
(Koç Grubu) ve D-Marin (Doğuş Grubu) özel marina yatırımlarında Türkiye’nin önde
gelen isimleridir. Koç Holding bünyesindeki Setur; 10 marinası, 5.000’i aşan bağlama
kapasitesiyle yurtiçinde en fazla pazar payına sahip marinalar grubudur ve grubun
Türkiye’deki 10. marinası Gökova Ören Marina 2016 yılında hizmete girmiştir.
Setur’un ayrıca Midilli Adası’nda işlettiği bir marinası daha bulunmaktadır. Koç grubuna
ait marinalar; Antalya, Ayvalık, Çeşme, Finike, Kalamış ve Fenerbahçe, Kaş, Kuşadası,
Midilli (Yunanistan) , Marmaris, Yalova ve Gökova‘da bulunmaktadır (Setur Marinaları,
2016). Doğuş Grubu ise son yıllarda sektörde büyük gelişmeler göstermiştir. D-Marin
Marinalar Grubu; yurtiçinde D-Marin Turgutreis, D-Marin Didim ve D-Marin Göcek ile
faaliyet göstermektedir ve Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ’da işlettiği marinalarla
birlikte toplamda 8.570 bağlama kapasitesine sahip 11 marinaya sahiptir (Turkish Marinas
Magazine, 2016: 18).
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Tablo 1. Türkiye’deki Özel Marina İşletmeleri ve Yat Konaklatma Kapasiteleri
İL

MARİNA

DENİZ

KARA

İL

MARİNA

DENİZ

KARA

ANTALYA

Setur
Antalya
Marina
Setur
Finike
Marina
Kemer
Türkiz
Marina
Setur Kaş
Marina
Alanya
Marina
Setur
Kuşadası
Marina
D-Marin
Didim
Marina
Levent
Marina
Setur
Çeşme
Marina
IC Çeşme
Marina
Alaçatı
Marina
(Çeşme)
Teos
Marina
(Seferihis
ar)
Setur
Ayvalık
Marina
Setur
Yalova
Marina
Setur
Kalamış&
Fenerbah
çe Marina
İstanbul
City Port
Ataköy
Marina
West
İstanbul
Marina
Güzelce
Marina
Mersin
Marina

235

150

MUĞLA

Fethiye Ecesaray
Marina

400

90

300

150

Letoonia
(Fethiye)

Jetty

30

0

235

140

68

0

472

160

My Marina Yat
Yanaşma
Yeri
(Ekincik)
D-Marin Göcek

385

150

287

150

80

0

457

143

Skopea MarinaGöcek
Göcek Exclusive
Marina

80

0

580

600

Göcek
Port

Village

120

250

70

30

185

0

180

60

Göcek
Club
Marina
Netsel Marmaris
Marina (Setur)

700

130

353

80

750

1000

250

70

Marmaris Yacht
Marina
Marmaris Martı
Marina

380

100

480

100

Kumlubükü
Yacht
Club
(Marmaris)

35

0

220

80

Albatros Marina
(Marmaris)

150

220

240

70

Pupa
Marina
(Marmaris)

30

0

1291

220

Palmiye İskelesi
(Marmaris)

50

0

750

70

20

0

700

100

150

0

600

300

50

0

250

120

450

50

500

500

Karacasöğüt
Marina
Port
Lasos
(Milas)
Mandalya
Yat
Yanaşma
Yeri
(Milas)
Bodrum
Milta
Marina
D-Marin
Turgutreis
Marina

550

150

AYDIN

İZMİR

BALIKESİR

YALOVA

İSTANBUL

MERSİN

737

Palmarina
Bodrum

710

150
0

Alacatur Turistik
Tesisleri Marina
(Turgutreis)
Gökova
Ören
Marina

40

12

416

130

Kaynak: DTB (2015); The Yachtsman Compass 2014-2015; DTO (2013) Sektör Raporu; Yüksel Proje,
2010 kaynaklarından, marina işletmelerin web sitelerinden ve Setur Marinalar Grubu yöneticilerinden
alınan bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Marina işletmelerinde iş organizasyonu kapsamında çeşitli departmanlar ve bu
departmanlarda farklı işler yürütülmektedir. Özellikle Türkiye’de bulunan marina
işletmelerinde faaliyet göstermesi muhtemel departman/ekipler; yönetim (genel
koordinasyon ve düzenin sağlanması, marinanın temsili ve tanıtımı, vs.), ön büro
departmanı (genel bilgilendirme, rezervasyon ve kayıt, hizmet faturalandırma ve tahsilât,
deniz telsizi haberleşme, vs.), ticari alanlar departmanı (AVM genel düzen disiplinin
sağlanması, müşteri görüşmeleri, kira kontratları, ihaleler, vs.), muhasebe/finans
departmanı (genel muhasebe, ödemeler, bütçeleme, raporlama, vergi muhasebesi, vs.),
teknik departman (kara tesislerinin ve marina ekipmanlarının bakım onarımı, teknelere
kesintisiz elektrik-su temini, çevresel temizlik (sintine toplama, gri ve siyah su toplama,
arıtma ünitesi, vs.), çevre düzenleme, vs.), palamarcı ekip (tekneleri emniyetli bağlama,
palamar botuyla kılavuzluk hizmeti, liman saha düzeni ve kontrolü sağlama, deniz telsizi
haberleşme, dalgıçlık, yedekleme, vs.), çekek ekibi (çekme-atma, basınçlı su ile yıkama,
operasyona ilişkin gerekli evrakların düzenlenmesi, çekek sahasının genel düzenin
sağlanması, teknik bakım-onarım, vs.), güvenlik ekibidir (7/24 güvenlik, yangın ikaz ve
söndürme sisteminin kontrolü, vs.) (Koç ve Karataş Çetin, 2015a). Marinalarda bu işleri
yürütmek için tek bir tip organizasyon yapısı bulunmamakla birlikte; marinaların
büyüklüklerine, faaliyet alanlarına, sunacakları hizmetlere, kapasitelerine göre şekillenen
organizasyon tipleri söz konusudur (Sarı, 2011).
ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bu çalışmada, son yıllarda ülkemiz marina işletmelerinde sunulan hizmetlerde ve marina
müşteri profillerinde gözlenen değişikliklerin belirlenmesi, gelişen teknoloji ve getirilen
yeni düzenlemelerle birlikte marina işletmelerinin gösterdikleri eğilimlerin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Örnek olay çalışması, bir olguyu kendi gerçek ve doğal ortamındaki
oluşumuyla izleyerek ya da o olayı yaşamış olanların anlatımıyla bilgi edinerek bir sonuç
çıkarma yöntemidir (İslamoğlu, 2011).
Bu çalışmada veri toplama aracı olarak; yüz yüze yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi
kullanılmıştır. Ayrıca görüşmelerin gerçekleştirildiği işletmelere ait dökümanlar
incelenmiş ve marina ziyaretleri esnasında gözlem yöntemi de çalışma kapsamında
kullanılmıştır. Görüşme; önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için gerçekleştirilen, soru
sorma ve cevaplama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim sürecidir (Stewart ve
Cash, 1985: 7). Yarı yapılandırılmış görüşmede görüşülecek konu ve sorulacak sorulara
ilişkin bir liste vardır. Görüşme esnasında bazı sorular çıkarılabilmekte, soru
eklenebilmekte ya da soruların sırası farklılaştırılabilmektedir (Özdemir, 2010: 135). Bu
çalışma kapsamında yarı-yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular, uzun yıllar
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farklı bölgelerde yer alan farklı marina işletmelerinde görev yapmış ve bu sayede çalışma
esnasında farklı bölgeler ile ilgili de kendilerinden çeşitli yorumlar alma imkanı
oluşabilecek marina yöneticilerine yöneltilmiştir.
Şehir

Muğla
Muğla
İzmir
İzmir
Aydın
Muğla
Yalova

Tablo 2. Yarı Yapılandırılmış Görüşmelere Ait Uzman Bilgileri
Kurum
Görüşülen Kişi
Tarih
Görüşme
Yeri/Biçimi
D-Marin
Göcek
Marina
Ece Saray Marina Fethiye
Setur
Çeşme
Marina
Teos Marina

Liman Şefi

14.5.2016

Marina Müdürü

14.6.2016

Marina Müdürü

24.6.2016

Marina Müdürü

24.6.2016

Setur
Kuşadası
Marina
Netsel Marmaris
Marina
Setur
Yalova
Marina

Marina Müdürü

Görüşm
e Süresi
80 dk

27.6.2016

Marina
Ofis
Marina
Ofis
Marina
Ofis
Marina
Ofis
Telefon ile

Ön Büro ve Liman Şefi

29.6.2016

Telefon ile

35 dk

Marina Müdürü

5.7.2016

Marina
Ofis

50 dk

70 dk
95 dk
90 dk
30 dk

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, bu çalışma kapsamında 14.05.2016-05.07.2016 tarihleri
arasında 5 marina yöneticisi ile yüz yüze, 2 marina yöneticisi ile de telefonla görüşme
gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılan kişilerden beşi Marina Müdürü, biri Ön Büro ve
Liman Şefi, biri de Liman Şefi olarak görev yapmaktadır.
BULGULAR
Gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda marina yöneticileri ile yarı-yapılandırılmış
görüşmelerden edinilen bilgiler; sektörle ilgili güncel haberlerin de ışığında aşağıdaki
başlıklar altında gruplandırılarak değerlendirilmiştir.
Türkiye Kıyılarında Dolaşan Teknelerin Bölgesel Olarak Boy ve Tip Ortalaması
Ülkemizde bağlama yapan teknelerin boy ortalamalarının, marina müdürlerinden alınan
bilgiye göre kıyılarımız boyunca bölgeden bölgeye ve marinadan marinaya farklılık
gösterdiği söylenebilmektedir. Tekne boy ortalamaları İzmir ve çevresinde 8-12 metre
aralığında iken; İstanbul Bölgesi’nde bu rakam, bölgede bulunan büyük motoryatların da
etkisiyle 12-15 metre aralığına çıkmaktadır. Yalova Marina Müdürü, marinalarında uzun
dönem kontratlı teknelerinin boy ortalamasının 12 metre olduğunu ve İstanbul
Marinalarında ise ortalamaların bir miktar daha yukarıda olduğunu belirtmiştir. Bu
durum Güney Ege Marinalarına doğru gidildikçe de geçerlidir. Kuşadası Marina’da
mevcut teknelerinin boy ortalaması 13-15 metre civarındadır. Netsel Marmaris Marina ‘da
da bu ortalama 13-15 metredir ve Netsel Marina Yöneticisi bu durumun Marmaris
Bölgesi’ndeki diğer marinalarda benzerlik gösterdiğini belirtmiştir. Göcek Bölgesi’nde ise
durum biraz daha farklıdır. Bağlama yapan büyük motor yatların ve yelkenli gezi
teknelerinin de etkisiyle bölgede mevcut teknelerin boy ortalamasının 15-18 metre
arasında olduğu, D-Marin Göcek Marina yetkilileri tarafından verilen bilgiler arasındadır.
Bu bölgede özellikle Skopea Marina’nın mega yat hizmetleri konusunda; verdiği düşük
fiyatlar, çarşıya yakınlığı ve deniz sahasında parmak iskele imkanı sağlaması sebepleri ile
ön plana çıktığı edinilen bilgiler arasındadır.
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Türkiye marinalarında uzun dönemli kontratlı teknelerin tiplerine baktığımızda yelkenli
yat ve motor yat oranlarının birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Mavi yolculuğun
yapıldığı bölgelerdeki bazı marinalarda (örneğin, Netsel Marmaris) yelkenli yatların
oranının ağır bastığı da görülebilmektedir. Teos Marina’da % 65 yelkenli yat, %33 motor
yat; Kuşadası Marina’da % 51 motor yat, % 49 yelkenli yat; Netsel Marmaris Marina’da %
65 yelkenli yat, % 32 motor yat, Fethiye Ecesaray Marina’da %80 yelkenli, %20 motor yat
bağlama yapmaktadır. Bunun yanında; Palmarina, Setur Çeşme, Ataköy ve Göcek
Bölgesindeki bazı marinalarda (Skopea, vs.) bağlı bulunan motor yatların oranları bir hayli
yüksektir. Örneğin, Setur Çeşme Marina’da bağlı teknelerin % 90’ını motor yatlar
oluşturmaktadır. İstanbul Bölgesi’nde bağlı bulunan tekneler de ağırlıklı olarak motor
yatlardan oluşmaktadır (%75’in civarı).
Ülkemizde Marmaris, Göcek, Fethiye Bölgesi kiralık (charter) tekne faaliyetlerinin yoğun
şekilde gerçekleştirildiği bölgelerdir. Kiralık (charter) tekneler, özellikle yelkenli tipte
olanlar mürettebatsız (bareboat) şekilde ve daha çok gulet tipi olanlar kabin kiralama
(kabin charter) olarak faaliyet göstermektedir. Kuşadası ve Didim’den; Kaş, Kalkan,
Kemer’e kadar olan bölge mavi yolculuk bölgesi olarak kabul edilmektedir. Netsel
Marmaris Marina Yöneticisinin verdiği bilgiye göre bu marinada bağlı teknelerin %35’ini
geçtiğimiz yıla kadar mürettebatsız kiralık tekneler oluşturmaktaydı. Ancak bu oran ülke
çapında yaşanan olumsuz gelişmeler sebebiyle %14’lere kadar gerilemiştir. Bodrum
Bölgesi ise her ne kadar sahip olduğu koylar açısından avantajlı olsa da; bölgedeki
marinalarda bulunan müşteri kitlesi kiralık yat firmalarından ziyade ağırlıklı olarak gelir
seviyesi yüksek ve Türk tekne sahiplerinden oluşmaktadır.
Müşteri Profillerinin Değerlendirilmesi (Bölgesel ve İşletme Bazında)
Marina yöneticilerimizden edinilen bilgiye göre, teknesi ülkemizdeki marinalarda uzun
dönemli kontratlı şekilde bağlı bulunan tekne sahiplerinin milliyeti bölgeden bölgeye ve
marinadan marinaya farklılık göstermektedir. Özellikle Güney Ege kıyılarından kuzeye
doğru çıkıldıkça, marinalarda konaklayan yabancı tekne sahibi sayısında ciddi azalışlar
görülmektedir. Yalova Marina Müdürü, marinalarında uzun dönemli bağlama kontratı
yapılan ve sahibi yabancı olan herhangi bir teknenin bulunmadığını; görüşmenin yapıldığı
gün marinalarında bağlı yabancı milliyetli sadece üç teknenin bulunduğunu
belirtmişlerdir (sahibi yabancı). Daha önce İstanbul Bölgesi’nde yer alan bir marinada
uzun yıllar yöneticilik yapan Yalova Marina Müdürü İstanbul Bölgesi için de bu durumun
geçerli olduğunu; bu bölgedeki tekne sahiplerinin ağırlıklı olarak İstanbullu ve yerli kişiler
olduğunu belirtmiştir. Oransal olarak belirtecek olursak Marmara Bölgesi’nin genelinde
yer alan marinalarda tekne sahiplerinin yaklaşık % 90’ının Türk milliyetli olduğu ifade
edilmektedir.
İstanbul’un Osmanlı zamanlarından bu yana denizcilik faaliyetlerinin merkezlerinden biri
olması ve şehrin dünya çapında bir metropol olmasından kaynaklı olarak; bu bölgede
yatçılık konusunda bilinçli ve aktif kişilerin sayısı ülke geneline oranla bir hayli fazla
olduğu farklı yöneticiler tarafından ifade edilmiştir. Bu bölgede yer alan yat kulüplerinin
sık sık gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerle de, yatçılar arası iletişim ve bilgi alış verişi
sağlanmaktadır. Güney bölgelerde ise, daha fazla seyir yapan ve teknelerini denizde aktif
kullanan tekne sahiplerinin yoğunluğu fazladır. Ayrıca, ülkemizde marinacılık
hizmetlerinin en çok verildiği bölgenin Güney Ege Kıyıları olduğu çıkarımı da çalışmada
toplanan bilgilere istinaden yapılabilmektedir.
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Çalışma kapsmında edinilen bilgilere göre, geçmiş yıllarla karşılaştırılacak olursa, eskiden
yabancı tekne sahibi oranı fazla olan güney marinalarında Türk milliyetli tekne
sahiplerinin oranı artış trendi göstermektedir. Bunun sebepleri ise; ekenomik refahta
yaşanan gelişmelere paralel olarak kültürümüzde yatçılığın yaygınlaşması, tekne
alımlarının geçmişe nazaran daha kolay olması, yatlara dönük konaklama, çekek yeri,
tamir bakım hizmetleri, yedek parça temini gibi olanakların artması ve yaygınlaşmasıdır.
Ayrıca, Türkiye’de bulunan tekne sahiplinin yabancı milliyetli ve emekli kişiler olma
oranında düşüşler gözlemlenmektedir. Türkiye eski zamanlara nazaran turistler için ucuz
bir ülke olma özelliğini kaybetmiştir ve bu durum emekli tekne sahibi oranının
azalmasında önemli bir etkendir. Yabancı milliyetli ve çalışan (emekli olmayan) tekne
sahiplerinin oranının artmasıyla birlikte; özellikle güney bölgesi marinalarında rastlanan
sosyalleşme akivitelerinin sayılarında da düşüşler görülmektedir. Bu tür gelişmelerin
sonucu olarak da marina işletmeleri tarafından düzenlenen etkinlikler son yıllarda tarz
değiştirme eğilimi göstermiştir. Örneğin, eskiden Kemer Marina’da hafta sonları piknik,
yürüyüş, vs. gibi etkinlikler organize edilirken; günümüzde yoğun iş programından
zaman yaratıp seyre çıkarak denizin keyfini sürmek isteyen tekne sahiplerinin bu
organizasyonlara ayıracak zamanı bulunmamaktadır. Ayrıca bu durum, özellikle kış
döneminde yabancı yatçıların aktif olduğu yat kulüplerinin etkinliklerinin azalmasına
sebep olmuştur. İstanbul Bölgesi’nde ise (özellikle Ataköy Marina’da) zengin zümrenin
üye olduğu yat kulübü faaliyetleri aktif şekilde sürdürülmektedir.
Çalışma kapsamında edinilen bilgilere paralel olarak Marmara Bölgesi marinalarında %90
civarında olan yerli tekne sahibi oranının, Kuzey Ege Bölgesi (özellikle de Çeşme ve
Sığacık)’nde %70-90 civarında olduğu görülmektedir. Örneğin Teos Marina’da toplam
tekne sahiplerinin 1/3’lük kısmını yabancı tekne sahipleri oluşturmaktadır ve bu yabancı
tekne sahiplerinin büyük çoğunluğu Alman’dır. Setur Çeşme Marina’da ise tekne
sahiplerinin %90’ı yerlidir. Yabancı tekne sahipleri bu bölgede de yine ağırlıklı olarak
Alman’dır. Güney Ege Marinalarında ise, durum bölgeden bölgeye göre
değişebilmektedir. Örneğin, ülkemizde yerli ve yüksek gelirli grubun tercih ettiği
bölgelerin başında Bodrum gelmektedir. Bu bölgedeki marinalarda yerli tekne sahibi
oranları %70’lerin üzerindedir. Marmaris Bölgesi marinalarında ise bu oranlar marinadan
marinaya göre değişmektedir. Örneğin, Netsel Marmaris marinada konaklayan yerli tekne
sahiplerinin oranı %80 iken, bu oran Yacht Marina ve Martı Marina için daha düşüktür.
Fethiye Ecesaray Marina’da ise bu oran %60 yabancı, %40 Türk şeklindedir. Bodrum,
Marmaris, Göcek Bölgesi marinalarını göz önünde bulunduracak olursak, bu bölgede
bulunan yabancı tekne sahiplerinin büyük bir çoğunluğunu Almanlar ve İngilizler
oluşturmaktadır. Fethiye Bölgesinde ise İngiliz tekne sahipleri ağırlıktadır ve onları Alman
tekne sahipleri takip etmektedir. Kaş, Kalkan, Finike Bölgeleri civarında da ağırlıklı olarak
İngiliz milliyetli tekne sahiplerine rastlanmaktadır. Bu iki milliyet, Türkiye’de teknesi
bulunan (uzun dönemli kontratlı) toplam yabancıların içinde yaklaşık %40-45 civarında
bir paya sahiptir (Kimi bölgede İngilizlerin, kimi bölgede ise Almanların az farkla önde
oldukları görülmektedir).
Türkiye’deki marinaları göz önünde bulundurduğumuzda, özellikle arka alanında büyük
metropoller mevcut olan marinalarda (özellikle İzmir ve İstanbul’da) tekne sahiplerinin
çoğunluğunu bu metropollerde yaşayan gelir seviyesi yüksek kişiler oluşturduğu
görülmektedir. Örneğin, teknesi Teos Marina’da uzun dönemli kontratlı şekilde
konaklayan tekne sahiplerinin %65’ini İzmir’de ikamet eden kişiler oluşturmaktadır. Bunu
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benzer durumlar Çeşme Bölgesi’ndeki marinalar için de geçerlidir. Marmara Bölgesi’nde
ise, sadece İstanbul’da bulunan marinalarda değil İstanbul’a yakın mesafede olan Yalova,
Ayvalık gibi marinalarda da İstanbul’da ikamet eden kişilerin oranı bir hayli fazladır.
Örneğin, Yalova Marina Müdürü’nün verdiği bilgiye göre; Yalova Marina İstanbul’a yakın
mesafededir ve İstanbul Marinalarının yarı fiyatına tekne sahiplerine hizmetlerini
sunmaktadır. Adalara İstanbul marinaları ile hemen hemen aynı uzaklıktadır. Adalar
dışında Mudanya ve Gemlik Körfezi Bölgesi de marinadan seyre çıkılınca gidebilecek
güzergahlardandır. Ayrıca zincir marina grubu üyesi olmanın avantajlarını da
misafirlerine sunan Yalova Marina, bu sebeplerden ötürü İstanbul’da yaşayan tekne
sahipleri tarafından tercih edilen bir marina haline gelmiştir.
Marina yetkililerinden edinilen bilgilere göre; sosyal yaşamın hareketli olduğu Netsel
Marmaris, Milta Bodrum, Çeşme Marina, Ataköy Marina gibi marinalarda; çocuklarının
sosyal aktivite talebinde bulunduğu ailelerin ya da bekar tekne sahiplerinin çoğunlukta
olduğu görülmektedir. Şehrin gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe yaşamın mümkün
olduğu marinaların ise daha çok yaşlı ve emekli kişiler tarafından tercih edildiği
görülmektedir. Örneğin; Teos Marina’ya baktığımızda tekne sahiplerinin büyük
çoğunluğunu evli ve yaşlı kişiler oluşturmakta, bu kişilerin sessizliği ve doğayı tercih
ettikleri görülmektedir. Setur Çeşme Marina’da ise tekne sahiplerinin %90’lık bir kısmını
evli ve çocuklu aileler oluşturmaktadır. Marinanın hemen yanında bulunan ve aynı gruba
ait beş yıldızlı bir otelin imkanlarından tekne sahiplerinin de yararlanabiliyor olması bu
durumun en önemli sebebidir.
Marina Hizmetlerinde Farklılaştırma ve İyileştirmeler
Ülkemizde son yıllarda müşteri memnuniyetinin ve konforunun ön planda tutulduğu yeni
marina tesisleri hizmete girmiştir. Daha önceki zamanlarda hizmete giren marina
işletmeleri de bu gelişmelere ayak uydurabilmek ve rekabetçi üstünlüklerini koruyabilmek
için kendilerini yenileme yoluna gitmişlerdir (Örneğin, Kuşadası Marina Müdürünün
verdiği bilgiye göre, marina deniz sahalarındaki altyapı (ponton, pedestal, vs.), duş-tuvalet
üniteleri komple yenilenmiş ve kartlı kapı sistemine geçilmiş; internet altyapısı
geliştirilmiş, saha içinde konaklama (yat kulübü içinde 9 odalı yatçı oteli), alışveriş ve
yeme-içme üniteleri oluşturulmuş, sosyal olanaklar artırılmış ve son derece yeni model
sosyal tesisler hayata geçirilmiştir. Ayrıca bunlara ilave olarak hizmet geliştirme
noktasında konforlu yatçı depolarını hayata geçirmişlerdir. Yaşanan bu tür gelişmeler
sonucunda ülkemizde özel sektör tarafından işletilen marinalar, sundukları temel ve bazı
kolaylaştırıcı hizmetler (bağlama, eklektrik-su, duş-tuvalet, vs.) bakımından birbirlerine
benzerlik göstermeye başlamıştır.
Ülkemizdeki hemen hemen tüm marinalarla uzun dönemli kontrat yapan tekne
sahiplerine; araç otoparkı, marina sahasının tamamında geçerli internet bağlantısı,
marinada mevcut ise yüzme havuzu ya da plajdan faydalanma, golf arabaları ile sağlanan
taşıma hizmetlerini kullanma, marina sahasında yer alan organik bahçe, piknik/çardak
alanı, çocuk parkı gibi alanlardan faydalanma, marina ticari alanlarındaki dükkanlardan
tekne sahiplerine özel indirimlerden yararlanma gibi imkanlar da ücretsiz şekilde
sunulabilmektedir. Yine; marina içinde ve yakın civara golf arabaları ile taşıma hizmeti
verilmesi (Teos Marina, D-Marin Göcek, vs.), tekne sahiplerinin vakit geçirebilecekleri
organik bahçe ve hayvanların barındırılacağı alanların bulundurulması (Teos Marina),
piknik alanı/çardak ve çocuk parkı gibi alanların düzenlenmesi, marinada bulunan kablolu
TV yayınlarının marinalarda konaklayan tekne sahiplerinin milliyetlerine göre
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güncellenmesi marina işletmelerinin müşteri memnuniyetini artırabilmek adına verdiği
hizmetler arasındadır.
Ülkemizde bazı marinalar pazarda rekabetçi üstünlüklerini koruyabilmek adına, bazı
hizmet alanlarında uzmanlaşmaya gitmişlerdir. Örneğin; Marmaris Bölgesine bakacak
olursak bu bölgede bulunan Yacht Marina sahip olduğu 320 tonluk vinci (Netsel
Marmaris’in vinci 100 ton, Martı Marina’nın vinci 60 ton), geniş kara sahası ve sunduğu
uygun fiyatlarla tekne sahiplerinin ilgisini çekebilmektedir. Buna benzer bir durum DMarin Didim için de geçerlidir. Didim Marina civarında sınırlı sayıda gezilecek koyun
bulunması, marinanın şehir merkezinden uzak olması ve marinada sosyal aktivitelerin
kısıtlı olması söz konusudur. Bu duruma rağmen; marinada bulunan 400 tonluk ve 75
tonluk vinçlerle ve marinanın tamamında sunulan yüksek hizmet kalitesi, özellikle
teknesini karaya çekmek isteyen ve teknesinin kışlama ihtiyacı olan tekne sahiplerinin
(özellikle de motoryat ve katamaranların) tercih ettiği bir marina haline gelmiştir.
Verdiği hizmetlerde farklılaşarak pazarda rekabetçi üstünlük sağlama örneği gösteren
marinalardan biri de Bodrum Palmarina’dır. Marina, geçtiğimiz yıllarda 9 ayda 120 milyon
dolarlık yatırım yapılarak yenilenmiştir. Yenileme ile birlikte bu tesis; sahip olduğu 43 adet
40 m üzeri mega yat, 26 adet 75-100 m arası giga yatlık tekne bağlama kapasitesi, tesis
içindeki alışveriş merkezinde barındırdığı dünyaca ünlü markalar, yeme içme alanları ve
eğlence tesisleriyle üst gelir grubunu hedefleyen bir marina haline gelmiştir. Ataköy
Marina da, yatırım bedeli 1 milyar 460 milyon TL olarak belirlenen ve mevcut marina
sahasına yakın bölgede inşa edilecek olan Mega Yat Limanı ile 461 adet yata hizmet
vermeyi planlamaktadır.
Marina işletmelerini sosyal ve kültürel açılardan cazibe merkezi haline getirme çabaları
pek çok marinada görülebilmektedir. Örneğin; Teos Marina’nın yakın zamanda hizmete
açtığı MAR-BEL (Marina ve Belediye Kültür ve Sanat Merkezi), İzmir ilinin en büyük resim
atölyesidir ve düzenli olarak atölyede etkinlikler gerçekleştirilmektedir. D-Marin
Marinalar Grubu ise, bünyesinde bulunduğu marinalarda yaz boyunca kültürel etkinlikler
gerçekleştirmektedir.
Ayrıca görüşmelerin yapıldığı marinaların tamamı sosyal
aktiviteleri artırmak adına; marina kullanıcılarına yönelik yaza merhaba, kışa merhaba,
cadılar bayramı, yılbaşı, paskalya, happy hour gibi temalı günlerde çeşitli aktiviteler
düzenlediklerini belirtmişlerdir. Bunun yanında; Fethiye Marina Müdürü, marina
sahalarında tekne sahiplerine yönelik yat kulübü ve yatçılara yönelik kafeterya
bulundurduklarını; sosyal tesislerde yaza merhaba ve sezon kapanış partileri
düzenlediklerini, sezonda 3-4 kez gerçekleştirilen tekne yarışları, konser ve resim sergisi
gibi aktiviteler ile sosyal ve kültürel hayatı canlı tutmaya çalıştıklarını belirtmişlerdir.
Netsel Marmaris Marina Yöneticisi ise marinada sosyal etkinlikleri canlı tutmak adına
Doğu Akdeniz’in en büyük yat yarış organizasyonunu marina bünyesinde
düzenlediklerini belirtmiştir. Marmaris Yarış Haftası olarak adlandırdıkları bu haftada
marina yaklaşık 130-140 yarış teknesi ağırlanmaktadır ve bu organizasyon sayesinde
uluslararası yat camiasındaki en iyiler ülkemize gelmekte, Netsel Marmaris Marina’da
ağırlanmaktadır.
Teos Marina ve Yalova Marina Müdürü, sektörde butik marina (marinette) konseptinin
her geçen gün arttığını belirtmiştir. Yalova Marina Müdürü ayrıca, marinacılık sektöründe
kategorileşmenin yaşandığını ifade etmiştir. Bazı marinalar çekek hizmetleri konusunda
uzmanlaşırken; Palmarina, Ataköy Marina, Skopea Marina gibi marinalar mega yatlara
verdikleri hizmetlerde uzmanlaşma çabasına girmişlerdir. Bunun yanında, daha çok şehir
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merkezlerinde yer alan Kuşadası Marina, IC Çeşme Marina, Milta Marina, Yalova Marina,
Netsel Marmaris Marina gibi marinalar sosyal yaşamın ön planda olduğu marinalar
kategorisinde ön plana çıkmaktadır.
Kuşadası Marina Müdürü, son dönemlerde müşteri odaklı yönetim anlayışında ciddi bir
artış yaşandığını; marina işletmelerinin, hizmetlerine cazibe katıcı yöntemler geliştirme ve
müşteriye özel hizmetler sunma çabasında olduğunu belirtmiştir. Örneğin, çocuklu
yatçılara yönelik marinada çocuk kulüplerinin oluşturulması buna örnek verilebilir. Doğuş
Grubu bu konuda yeni fikirler üretmektedir ve kişisel dokunuş (personal touch) kavramını
tesislerinde ön plana çıkarmaktadır.
Kalite Belgeleri, Sertifikalar
Marinalar fiziksel, alt yapı ve üstyapı özellikleri, çevreyle uyumluluğu ve kalite seviyeleri
açısından çeşitli kurum ve kuruluşlarca derecelendirilmektedir. Sertifika ile belgelenen bu
derecelendirmeler, marinaların hizmet standardını gösterdiği için, marina işletmesi adına
farklılık yaratarak rakiplerine karşı rekabetçi üstünlük sağlamaktadır. Görüşülen marina
yöneticileri, dünya çapında yaygın olan bu tür belgelendirmelerin son yıllarda ülkemizde
de büyük popülerlik kazandığını belirtmişlerdir.
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (Foundation for Environmental Education – FEE)
Türkiye temsilcisi olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı–TÜRÇEV tarafından verilen “Mavi
Bayrak”, İngiltere merkezli Yat Limanları Birliği (TYHA) tarafından koordine edilen “altın
çıpa”, Toplam Kalite Yönetimi Sertifikaları (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001), Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından “Deniz Turizmi Yönetmeliği” nde yer alan kriterlere göre
verilen ”Çıpa” , Uluslararası Marina Sertifikası Kurumu (International Marine
Certification Institute – IMC) tarafından yönetilip yönlendirilen “Mavi Yıldız Marina
Sertifikasyonu”, Uluslararası Denizcilik Endüstrisi Birlikleri Konseyi (ICOMIA) tarafından
yürütülen “Temiz Marina Sertifikasyonu” ülkemizdeki marina işletmeleri için sözkonusu
olan belgelerdendir.
Mega Yat Bağlama Arzında Yaşanan Artış
Görüşme yapılan marina yöneticilerinden alınan bilgilere göre yıllar içerisinde gelişen
teknolojiler ile birlikte tekne imalatı kolaylaşmıştır ve ülkemizde yeni tekne imalat
merkezleri oluşmuştur. Ülke genelinde artan refah ile birlikte oluşan zengin zümrenin de
yatçılığa ilgisinin artmasıyla birlikte mega yat imalatına olan talep de artmıştır. Mega
yatlar, boyut ve harcamalarından dolayı marinalara daha yüksek kazançlar sağlamaktadır.
Bir mega yatın marina işletmesine sağlayacağı getiri; sadece bağlama, elektrik/ su
hizmetleri düşünüldüğünde bile diğer küçük boyda teknelere göre çok daha fazladır (1
megayatın marinaya getirisi, yaklaşık 30 adet 12 m x 4 m boyutlarındaki yelkenli yatın
getirisine eşit). Marina işletmelerinin, hem dünyada hem de ülkemizde mega yatlara
yönelik bağlama imkanlarını artırma konusunda girişimleri söz konusudur (Kuşadası
Marina Müdürü ile Görüşme, 26.06.2016).
Kuşadası Marina Müdürü’nün verdiği bilgilere göre, Dünya genelinde son 15 yılda teslim
edilen megayatların sayısı 3 kat artmıştır. Dünyada hizmet veren mega yat marinalarının
inşa hızı, mega yat sayılarındaki artış hızını yakalamış değildir. Dolayısıyla bağlama yeri
sayıları hızla artan talebe cevap verememektedir. Türkiye’de de şu an toplamda yaklaşık
340 tane mega yat bağlama yeri bulunmaktadır. Türkiye’de mega yatların girebileceği ve
bağlama yapabileceği sadece 22 adet marina bulunmaktadır. Ülkemizde özellikle Göcek
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Bölgesi marinaları, Palmarina ve Ataköy Marina mega yat bağlama konusunda atağa
geçen marinalarımızdandır.
Marina yöneticilerinin yaptıkları yorumlara göre; mega yat bağlama kapasitesini geliştirici
çalışmalar ile Türkiye’nin mevcut pastadan daha fazla pay alması mümkün
görünmektedir. Hem ülkemizde hem de dünyada izlenmesi gereken strateji, yeni mega yat
marinaları inşa etmek ve mevcutları da megayatlara göre modifiye etmek olması gerektiği
Kuşadası Marina Müdürü’nün belirttiği hususlar arasındadır. Özellikle Ortadoğu’daki
mega yat pazarına ait yatların Türkiye’yi uğrak olarak belirlemesinin ülkemiz için olumlu
bir gelişme olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple marinalarımızda mevcut megayat
bağlama kapasitelerini artırıcı çalışmaların olması gerekmektedir. Bağlama kapasitesinde
sağlanacak artış, mega yatların ülkemize gelmesi için gerekli olan tek eksiğimiz değildir.
Mega yatlara, sahiplerine, misafirlerine ve personeline dönük hizmet unsurlarının
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereklidir. Bürokrasinin de bu iyileştirme kapsamında
değelendirilmesi gereklidir.
Görüşülen yöneticilerden ve haber kaynaklarından alınan bilgiye göre ülkemizde yapılan
bir mevzuat değişikliği, ülkemiz adına olumsuz bir gelişme olarak nitelendirilmektedir.
Eskiden mega yatlar için kılavuz alma mecburiyeti 1000 GRT ve üzeri yatlar için geçerli
iken, bu rakam 400 GRT’a düşürülmüştür. Bu gelişme ülkemizi ziyaret etmek isteyen mega
yatlara ilave masraf kalemi oluşturmuştur. Türkiye’ye gelen megayatların ilk marinaya
girişinde 400 Euro kadar bir miktarı kılavuzluk ücreti olarak ödemesi gerekmektedir ve
marinaya her giriş çıkışında da bu hizmeti alma zorunluluğu söz konusudur. Bu durum
mega yatların ülkemizi tercih etmelerine engel teşkil etmektedir. Ayrıca mevzuat gereği
marinalara giriş yapan megayat sahiplerinin ve VIP müşterilerin pasaport kontrolü için
pasaport polisi ofisine çağırılması, özellikle Arap ülkelerinden gelen VIP müşterilerin
tercih etmediği bir durum olarak (kültür farklılıklarından ötürü) karşımıza çıkmakta
olduğu marina yöneticileri tarafından dile getirilmektedir. Bu kontroller yapılırken
müşteri yönlü de düşünülüp farklı çözüm önerilerinin getirilmesi gerektiği de, görüşülen
marina yöneticilerinin öneri olarak belirttiği hususlardandır.
Çevresel Uygulamalar
Toplumda çevresel duyarlılık seviyesinde son yıllarda yükselme eğilimi göstermektedir.
Marinalar ülkemizde, bulundukları çevreler için potansiyel bir kirlilik tehlikesi olarak
görülmekte, daha proje aşamasında çevre halkı ve kamuoyu tarafından ciddi eleştiriler
alabilmekte ve bu tür durumlar yatırımın dahi durdurulmasına neden olabilmektedir.
Ülkemizde yatlardan ve yatçılıktan kaynaklanan kirliliğin en aza indirilmesi amacıyla
Ağustos 2011’de “Mavi Kart Elektronik Atık Takip Sistemi” uygulamaya konulmuştur. İlk
olarak Muğla (Fethiye ve Göcek) ilinde pilot uygulama başlamış ve 2015 yılı itibariyle tüm
marina işletmelerinden, teknelerden atık alımı ve Mavi Kart uygulaması ile ilgili gerekleri
yerine getirmeleri istenmiştir. Marina yöneticilerinden alınan bilgiye göre tüm marina
işletmeleri, Mavi Kart sistemi için gerekli yatırımları gerçekleştirmiştir ve bu sistemi aktif
olarak kullanmaktadır. Her ne kadar bu sistemin altyapısı marinalarda kurulmuş olsa da,
teknelerden alınan bu atıkların bertarafının bazı bölgelerde usulüne uygun yapılmadığı,
yatçılık faaliyetleri açısından yoğunluğun fazla olduğu Güney Ege kıyılarında mevcut atık
alım istasyonlarının yetersiz olduğu marina yöneticilerinin belirttiği hususlar arasındadır.
Koşar Danışman ve diğerleri (2016) de yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar elde etmiştir.
Gerekli arıtma tesisi bulunmayan bazı belediyeler, marinalardan topladıkları atık suları
derin deniz deşarjı ile tekrar denize bırakmaktadır. Bu konuda, tüm paydaşların
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bütünleşik bir yönetim anlayışı ile sisteme dahil edilmesi ve bu sayede tüm tarafların
üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekliliği; marina yöneticilerinin belirttiği
hususlar arasındadır.
Görüşülen marina yöneticileri, Mavi Kart Uygulaması haricinde ayrıca “liman atık
yönetimi” planı ve çeşitli risklere karşı (deniz kirliliği, kötü hava koşulları, yangın, vs.)
“acil durum eylem planı”nı hazırladıklarını, işletmedeki personel ve misafirleri bu konuda
bilgilendirdiklerini, marina sahası içinde belirli aralıklarda bu planlara paralel tatbikatların
düzenlendiğini belirtmişlerdir.
Son Dönemlerde Yaşanan Ülke Çapındaki Sıkıntıların Sektöre Etkileri
Ülkemizin de içinde olduğu yakın coğrafyada yaşanan son gelişmelerden ötürü deniz
turizminin ciddi şekilde zarar gördüğü, Marina yöneticilerinin belirttiği en önemli
hususlardandır. Fethiye Marina Müdürü, özellikle günlük bağlamalarda %50 gibi ciddi
oranda bir azalmanın görüldüğünü, birçok mürettebatsız kiralık tekne firmasının
teknelerini Hırvatistan, Yunanistan gibi bölgelere çektiğini belirtmiştir. Göcek Marina
yetkilileri de mürettebatsız kiralık teknelerin faaliyetlerinde bu yıl %50 gibi bir düşüşün
görüldüğünü ifade etmişledir. Kuşadası Marina Müdürü bu yılki mega yat tekne
trafiğinde geçen yıla oranla %19 düşüş yaşandığını belirtmiştir. Netsel Marmaris Marina
yetkilileri geçtiğimiz yıla kadar %35 seviyelerinde olan mürettebatsız kiralık tekne
müşterilerinin bu yıl %14’lere gerilediğini, özellikle Rus ve Avrupa kökenli kiralık tekne
müşterilerinin kaybedildiğini belirtmişlerdir.
Yalova Marina Müdürü, ülkemizde yaşanan terör olayları ile birlikte yabancı turistlerin
ülkemizden ayaklarının kesildiğini, var olan teknelerin marinalarımızdan ayrıldığını; yerli
tekne sahiplerinin ise teknelerini satılığa çıkardığını, tekne almayı planlayanların bu
planlarını ertelediğini, tekne sahiplerinin marina ücretlerini ödeme konusunda isteksiz
davranarak esneklikler talep ettiklerini ifade etmiştir.
Bu durgunluğu azaltabilmek adına marina işletmeleri; yapılan yıllık bağlama kontratlarına
özel indirimler uygulama, ilave süreler verme, içinde bulundukları zincir marina
avantajlarını tekne sahiplerine sunma (örneğin, zincirde yer alan diğer marinalarda
geçirilen sürenin yıllık kontrat süresine ilave edilmesi) gibi yöntemler uygulamaktadır.
Yaşanan bu tür sıkıntıların yanında, görüşme yapılan marina yöneticilerinden bazıları
Türkiye’de faaliyet gösteren marinaların fiyatlarının pahalı olduğunu; bu durumun en
önemli sebebinin de mevcut devlet politikalarından ve marina işletmelerine uygulanan
yaptırımlardan kaynaklı olduğunu belirtmiştir. İşletmeler tarafından devlete ödenmesi
gereken bedeller yüksek bulunmaktadır ve bu sebeple marinaların daha fazla yatçıya
hizmet verme olanaklarının azaldığı düşünülmektedir. Ayrıca marina tesisleri, kıyı
alanlarını kullandıkları için özellikle marinaların inşası aşamasında pek çok bürokratik
engel ile karşılaşabilmektedir (Örneğin, Foça Bölgesi fok yaşama ve üreme alanı). Bunun
yanında bir marina işletmesinin inşa edilerek hizmete girmesi için 18 farklı belge alması
gerekmektedir. Bunların hepsi marinaya ekstra maliyet olarak geri dönmektedir ve
bunların sonuçları da yatçıya yansımaktadır.
Marina yöneticilerinin belirttiği diğer bir husus da özel kurumlar dışında belediyelerin
işlettiği bağlama yerleri ve iskelelerin marinalar arası rekabeti olumsuz etkilemesidir. Bu
tür yerlere uygulanan yaptırımlar, özel sektör marinalarına nazaran daha azdır. Örneğin;
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marinalara mavi kart sistemi, atık alım sistemi gibi sistemleri
kurmayı zorunlu tutuyorken; bağlama yeri ve iskelelerden bu gibi hizmetler için altyapı
kurmasını zorunlu tutmamaktadır. Ayrıca, mevcut balıkçı barınaklarında bağlı olan ve
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aslında balıkçı teknesi olmayan teknelerin mevcudiyeti de rekabeti olumsuz
etkilemektedir ve devletin bu konu hakkında yeni yasal yaptırımlar getirmesi gerekli
görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Marina işletmeciliğinde ülkemizde son yıllarda gözlenen değişimleri tespit etmek
amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
•Marinalarımızdaki Türk yatçı oranında artış oluştuğu,
•Güney marinalarımızda daha yüksek oranda bulunan yabancı yatçılarda (iş hayatındaki
pozisyon açısından) profil değişikliği olduğu; pahalılık şikayetiyle ülkemizden ayrılan
“emekli” statüsündeki yatçıların yerini “çalışan” yabancı yatçıların almaya başladığı,
•Marinalarımızdaki motor yatların oranında artış yaşandığı,
•Marinalarımızın her yat tipi için bağlama yapan tesisler olmaktan çıkıp kendi tarzlarını
(konseptini) belirlemeye başladığı,
•Marinalarımızın organizasyonlarıyla
yatçılara dönük özellikle sportif ağırlıklı
etkinliklerin (ralli, regatta, yat yarışlarının) sayı ve kapsamının arttığı,
•Marinaların bir çoğunda mega yatların konaklayabilmesi için alt ve üstyapıda
düzenlemeler yapıldığı, hatta sadece bu tipteki tekneleri kabul edecek tesisler oluştuğu,
•Marina işletmelerinin rekabetçi pozisyonlarını sürdürmek ve geliştirmek üzere, müşteri
odaklı işletmeciliğe yöneldikleri, bu doğrultuda tesislerin ve hizmetlerin kalitesini
arttıracak çalışmalar yapıldığı,
•Teknolojik gelişmelerin marina tesis ve hizmetlerindeki yenilikler için yoğun olarak
kullanılmaya başlandığı (pedestalların kartlı hale getirilerek elektrik ve su alımlarında
otomasyona geçilmesi, kameralı güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması, marina içindeki
birimler arasında insan geçişlerinde kartlı kontrol sistemlerinin oluşturulması, kablolu TV
yayınları ve bu yayınlarda yatçı milliyetine odaklı değişiklikler yapılması, atık alım
sistemlerinde elektro – mekanik sistemlerin kullanılması, kablosuz internet yayınlarının
kapsam alanlarının genişletilmesi, tekne taşıyıcısı kullanarak kara park sahalarının daha
verimli kullanılması, tuvaletlerin müzik sistemleriyle ve hatta klimalarla teçhiz edilmesi,
jetonlu otomatik çamaşır yıkama ünitelerinin açılması, vb.),
•Marina tesislerine dönük yasal zorunluluklarda artış yaşandığı; bu artışın marina işletme
maliyetlerini ve dolayısıyla yatçılara yansıyan fiyatları olumsuz etkilediği; öte yandan
yatlara hizmet veren bazı iskele ve limanların yasal zorunluluklardan etkilenmemesinin
haksız rekabet oluşturduğu,
•Yabancı yat ve yatçılarla ilgili yasal düzenlemelerin, ülkemizi ziyaret ve ülkemizde
konaklamayı kolaylaştıracak nitelikte olmasına gerek duyulduğu,
•Ülkemizin doğu – batı ülkeleri arasındaki mülteci trafiğinde köprü durumuna gelmesi,
bulunduğumuz coğrafyada yaşanan gerilim ve savaşlar ile ülkemizde yaşanan terör
olaylarının sonucunda marinalardaki kapasite kullanımında düşüşler oluştuğu.
Bu bilgiler ışığında; öncelikle ülkemizin yatlar ve yatçılar için güvenli olduğunu
benimsetecek, bu konudaki aksine gözlenen imajı ortadan kaldıracak devlet politikaları
oluşturulması; marina işletmelerinde maliyetlerin düşürülmesi ve bunun yatçılara
yansıtılabilmesi için, devlet tarafından alınabilecek önlemler konusunda çalışmalar
yapılması; yat bağlama hizmetlerinde haksız rekabetin ortadan kaldırılması için ülke
çapında gerekli tedbirlerin alınması hususları; çalışmada yapılan tespitlere ilişkin öneriler
olarak söylenebilir. Giderek küreselleşen ve rekabetin her alanda çok yoğun olduğu
günümüzde ülkemizdeki marina işletmelerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri,
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karlılıklarını sürdürebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için bu önerilerin hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Turizm sektöründe başarılı bir çalışma hayatına sahip olmak ve bunu sürdürmek, çalışanın
hizmet yönelimliliği ile yakından ilgilidir. Hizmet yönelimlilik ile ilişkili olabilecek başka
bir değişken ise, kendini beğenmişliktir. Üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan
öğrencilerin kendini beğenmişlikleri ile hizmet yönelimleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek
amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler literatüre dayalı geliştirilen
bir anket ile toplanmıştır. Araştırmanın örnekleme çerçevesini Mersin Üniversitesinde ön
lisans ve lisan düzeyinde turizm ve otelcilik eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Kota
örneklemesi kullanılmış olup; kotalar, ön lisans ve lisans öğrencilerinin oranına göre
belirlenmiştir. Anket, kota örneklemesine göre araştırmacılar tarafından yüz yüze ve bıraktopla tekniği kullanılarak, 15-30 Nisan 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır. Araştırmaya
108 ön lisans ve 240 lisans olmak üzere toplam 348 öğrenci katılmıştır. Veriler, tanımlayıcı
istatistiklerin yanı sıra faktör, kümeleme ve ki-kare analizi kullanılarak analiz edilmiştir.
Öğrencilerin kendini beğenmişliklerinin “fiziksel”, “yeteneksel”, “düşünsel” ve “bilişsel”
olmak üzere dört boyutlu bir yapı sergilediği ortaya çıkmıştır. Hizmet yönelimi ile fiziksel,
yeteneksel ve bilişsel kendini beğenmişlik arasında zayıf ancak olumlu yönde anlamlı
ilişkiler tespit edilmiştir. Öğrencilerin “düşük”, “orta” ve “yüksek” kendini beğenmiş ve
hizmet yönelimli olmaları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eğitim
düzeyi yükseldikçe kendini beğenmişlik azalmakta, hizmet yönelimlilik yükselmektedir.
Anahtar kelimeler: Kendini beğenmişlik, hizmet yönelimlilik, turizm eğitimi, üniversite.
GİRİŞ
Hemen her alanda olduğu gibi, turizm endüstrisinde de başarının önemli bir payı insan
kaynaklarına aittir. İnsan kaynaklarının nitelikleri, sadece turizm işletmelerinin
performansı açısından değil, aynı zamanda turistlerin tatmini ve geri gelme niyetleri
bakımından son derece önemli olmaktadır.
Turizm sektöründe çalışmanın ön gereklerinden birisi hizmet yönelimli olabilmektir.
Farklı kelimeler ile ifade edilen hizmet yönelimi kavramı, işletmede çalışan bazı iş
görenlerin diğerlerine göre daha fazla hizmet verme yatkınlığına ilişkin kişilik özelliğini
ifade etmektedir. Çalışanların kişilik özelliklerinin bir parçası olan hizmet yönelimli olma
çalışanların konuklarına verdiği hizmetten duyduğu memnuniyet ile ilgilidir. Bu durum
ise, işletmelerin hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini, müşteri sadakatini bunun
sonucunda işletmelerin rekabet üstünlüğünü ve performansını belirleme açısından önemli
olduğu kabul görülmektedir (Kuşluvan ve Eren, 2011: 140).
Hizmet yönelimi ile ilişkili olabilecek başka bir değişken ise kendini beğenmişliktir. Bunun
nedeni, günümüzde insanların, birbirleri hakkında karar vermek için insanların dış
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görünüşe bakmadan kendilerini alıkoyamamalarıdır. İnsanlar, fiziksel olarak güzel ve
çekici insanlardan daha fazla etkilenip, onlardan hoşlanırlar. Bunun en önemli nedeni,
fiziksel olarak çekici insanların başka iyi hallerinin de kendilerinde olduğu düşüncesine
ilişkin varsayımıdır. Keklik (2012: 132) çalışmasında, toplumda daha iyi görünümlü
insanların, diğer insanlara kıyasla daha yetenekli, daha cana yakın, daha güvenli, daha
ilginç, sosyal, zarif ve daha rahat olduklarını vurgulamıştır.
Turizm işletmelerinde kendini beğenmişlikleri düşük, hizmet yönelimleri yüksek
çalışanların seçilmesi, işletmelerin başarıları ve devamları açısından oldukça önemli
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bildiride, öğrencilerin kendini beğenmişlikleri ile
hizmet yönelimleri arasındaki ilişki irdelenmektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Hizmet yönelimi kavramı, değişik kavramlarla ilişkilendirilerek açıklanmaktadır. Hizmet
verme veya hizmet yatkınlığını kişiliğin bir parçası olduğunu varsaydığımızda,
çalışanların konuklarına hizmet verme isteği, becerisi, kabiliyeti, yeteneği ve hizmet
vermekten duyduğu memnuniyet olduğu ifade edilmektedir. Bu kavramı ilk dile getiren
araştırmacılar, işgörenlerin müşterilerin ihtiyaç ve isteklerini karşılamada ve hizmet
sunmada istekli ve şevkli olması olarak tanımlarlar. Hogan ve diğerleri (1984) ve Cran
(1994), hizmet verme yatkınlığını kişilerin uyumluluk, sosyallik (dışa dönüklük),
sevimlilik, kuralcılık, kendi kendini kontrol etme, güvenirlilik, duygusallık, mantıklılık,
tutarlılık, naziklik, cana yakınlık ve sosyal beceri kişilik özellikleri ile
bağdaştırmaktadırlar.
İşletmelerdeki bazı işgörenler, diğerlerine göre hizmet verme konusunda daha
yatkındırlar. Özellikle turizm işletmelerinde konuklar ile yakın temasta olan iş görenlerin
hizmet verme özelliği sayesinde ilk önce konuk ile iyi ilişki kurup sonrasında konuk
sadakati oluşturmada ve buna bağlı olarak rekabet üstünlüğü sağlamada önemli olduğu
genel olarak kabul edilmiştir (Kuşluvan ve Eren, 2011: 140).
Hizmet yönelimi ile ilişkili olabileceğini düşündüğümüz bir kavram da, kendini
beğenmişliktir (böbürlenme). Kendini beğenmişlik terimi birçok araştırmada kullanılmış
ve araştırma konusu olmuştur. Felsefe alanındaki çalışmalardan tüketici davranışları
çalışmalarına kadar, birçok alanda kavramın tanımı yapılmaya çalışılmıştır. Kavramın
(vanity), internet üzerindeki İngilizce sözlüklerdeki (Oxford, Combridge, Webster’s
College ve diğ., 2016) anlamı, olumlu fiziksel görünümden kaynaklanan kendini
beğenmişlik ve başarı kaynaklı kendini beğenmişlik, kibir, gurur, gösteriş olarak
açıklanmaktadır.
Kendini beğenmişlik binlerce yıldır üzerinde çalışılan bir konudur. Antik Yunan filozofu
Aristotle (M.Ö. 384-322), günümüzden binlerce yıl önce “Kişisel güzellik, bir referans
mektubundan daha büyük bir tavsiyedir” diyerek kişisel dış görünümün önemini
belirtmiştir (Thiyagarajan ve Shanthi, 2002: 17). Watson ve arkadaşlarının (1999: 446)
yaptıkları çalışmalarında, Aristotle’n gösterişin veya dış görünümün kişinin kendi imajını
uçurduğunu ancak, değerinin olmadığını belirttiğini söylemişlerdir. Kavramın, nadiren
kişinin kendisi için olumlu ışık, sık sık ise kibirlilik, ukalalık, kendini beğenmişlik ve
küstahlık olarak anıldığına rastlanılmaktadır. Hıristiyan ahlakında ise kavram, çok açık bir
şekilde ahlaki bozukluluk olarak değerlendirilir (Watson ve diğ., 1999: 445).
Literatürde kendini beğenmişliğin iki bileşenden oluştuğu özümsenmiştir (Netemeyer ve
diğ., 1995: 612). Bunlar (bazen abartılı bir şekilde gerçekleşen) dış görünüm kaynaklı
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kendini beğenmişlik (physical vanity) ve başarı kaynaklı kendini beğenmişlik
(achievement vanity).
Fiziksel Kendini Beğenmişlik: Fiziksel kendini beğenmişlik, literatüre son yıllarda giren bir
kavramdır. Hatta bazı çalışmalarda tüketicilerin, tüketim talepleri üzerinde fazlasıyla
etkisi olduğu vurgulanmıştır. Tüm insanlar kendi istedikleri gibi çekici değillerdir. Bu
yüzden kişinin kendi görünümünü ve başarısını artırma isteği gerçekçi görülebilir. Kişinin
kendini gösterme potansiyeli ile kendini beğenmişlik kaygısı, bu endişenin ifadesidir. Bu
bakımdan, Netemeyer (1995: 622), tüketicilerin kendini aşırı beğenmişlikleri ile kozmetiğe,
cerrahi müdahale ve giyime ayırdığı para miktarı arasında olumlu ilişkiler tespit etmiş ve
harcanan miktarın giderek arttığına dikkat çekmiştir. Ünlü bir dergiye göre, Amerika’da
53 milyon kişi iyi bir dış görünüme sahip olmak için diyet programlarına başlamış ve bu
ürünler için toplam 36 milyar Amerikan doları harcamıştır (Netemeyer ve diğ. 1995: 612).
Her yıl ise tüm dünyada insanların güzel görünmek için harcadığı miktar giderek
artmaktadır.
Başarı Kaynaklı Kendini Beğenmişlik: Başarı kaynaklı kendini beğenmişlik, kişinin aşırı
olumlu bazen de abartılmış başarısı ile ilgilidir. İnsanların olumlu dış görünüşüne bağlı
kendini beğenmişliğin yanı sıra, başarılı insan da ayrıca başarı kaynaklı kendini
beğenmişlik ile karakterize edilir (Netemeyer ve diğ., 1995: 613). Watson’un (1999), Krebs
ve Adinofi’nin (1975) çalışmasından aktardığına göre, tıpkı fiziksel çekiciliğin kişisel
karakter ile ilişkili olduğunu belirttiği gibi, yüksekokul kız öğrencilerinin başarılarının da
kız öğrencilerin kişilik özelliğiyle aynı olduğunu belirtmişlerdir. Bu da şu sonucu ortaya
koyar; çekici bir bayan çekici olmayan akranından daha fazla olasılıkla başarı ihtiyacı
sergiler.
ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZİ
Türkiye’de turizm okullarının ve mezunlarının sayısı giderek artmasına rağmen,
mezunların önemli bir bölümünün sektör dışında çalıştığı görülmektedir. Turizm eğitimi
almakta olan öğrenciler üzerine yapılan çalışmalarda, genellikle öğrencilerin sektöre karşı
tutum ve davranışları belirlenmeye çalışılmaktadır (Kuşluvan ve Kuşluvan,2000; Özdemir
ve diğ., 2005: 47). Bu çalışmalarda genellikle sektörün doğası gereği öğrencilerin turizme
yönelik olumsuz tutumları belirtilmektedir. Bu nedenle, bu araştırmada, turizm eğitimi
alan üniversite öğrencilerinin hizmet yönelimlilikleri ile kendini beğenmişlikleri
arasındaki ilişkilerin ortaya konması amaçlanmıştır. Öğrencilerin hizmet yönelimlikleri ve
kendini beğenmişliklerinin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip
göstermediğinin tespiti de, diğer alt amaçlar arasındadır. Ayrıca, öğrencilerin
dışadönüklükleri ve hizmet yönelimliklerine göre kaç kümede incelenebileceği sorusunun
yanıtı da aranmaktadır.
Turizm işletmelerinde işe başvuranların seçimi sırasında, kendini beğenmişlik ve hizmet
yönelimlikleri arasındaki ilişkinin bilinmesi, işe uygun kişinin seçilmesi ve uyumunun
sağlanması için hayati önemdedir. Aksi takdirde iyi bir işgören seçimi ve seçilenlerin
departmanlara uyumu yapılamayacaktır. Yanlış eşleşme sonucunda turizm eğitimi almış
kalifiye personel ya sık sık işletme değiştirmekte ya da bu kişiler turizm sektöründen diğer
sektörlere geçmektedir. Böylesi bir durum da, sektörün her geçen gün turizm eğitimi almış
nitelikli eleman ihtiyacını artırmasını da kaçınılmaz hale getirmektedir.
Fiziksel çekicilik ve başarının benlik olgusunu artırmanın yanı sıra, sosyal popülarite
kazanmada da olumlu etkisi ve gücü olduğu rapor edilmiştir (Jackson, Sullivan ve Hymes;
1987: 53). Çalışmalarda çekici ve başarılı olan kişilerin, çekici olmayan ve başarısız kişilere
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göre; daha fazla sosyal ve girişken, daha baskın karakterli, daha seksi görünümlü, mental
sağlığı yerinde, zeki ve sosyal yetenekli olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda turizm
sektöründe hizmet kalitesi, konuk memnuniyeti ve sadakati, rekabet avantajı yaratma ve
örgüt performansı için insan kaynağının kritik öneme sahip olduğu birçok çalışma
tarafından desteklenmiştir (Kuşluvan ve diğ., 2010: 171). Turizm eğitimi alan öğrencilerin,
kendini beğenmişlikleri ile hizmet yönelimleri arasında olumlu bir ilişki olabileceği
kanaatine varılmış ve aşağıdaki hipotez ifade edilmiştir.
H: Öğrencilerin kendini beğenmişlikleri ile hizmet yönelimleri arasında olumlu yönde anlamlı bir
ilişki vardır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmada veriler, literatüre dayalı geliştirilen bir anket ile
toplanmıştır. Ankette demografik soruların yanı sıra iki adet de ölçek bulunmaktadır.
Öğrencilerin kendini beğenmişlik düzeylerinin belirlenmesinde; Netemeyer ve arkadaşları
(1995) tarafından geliştirilen 22 maddeli kendini beğenmişlik ölçeği, hizmet yönelimlerinin
belirlenmesinde ise Gwinner ve arkadaşları (2005) tarafından literatüre kazandırılan 5
maddelik ölçek kullanılmıştır. Her iki ölçeğe ait maddelerin tepki kategorileri “1:Kesinlikle
Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum”
şeklinde 5’li Likert derecelemesine tabi tutulmuştur.
Araştırmanın evrenini, Türkiye’de üniversite düzeyinde turizm işletmeciliği eğitimi alan
öğrenciler oluşturmaktadır. Örnekleme çerçevesini ise Mersin Üniversitesi Turizm
Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümüne kayıtlı (hazırlık sınıfı hariç) 878 lisans ve Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programına kayıtlı 149 önlisans
öğrencisi oluşturmaktadır. Örnek büyüklüğü, oran için kullanılan sınırlı evren formülü
(n=P.Q.Z2α/H2)1 dikkate alınarak hesaplanmıştır. Hesaplama, %5 anlam düzeyinde,
varyansı maksimum kılan oran (p=0,5) ve %3 örnekleme hatası esas alınarak yapılmıştır.
Yapılan hesaplama sonucu 347 öğrenciye ulaşılması gerektiği belirlenmiştir. Turizm
Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin toplamdaki payı %85 olup, SBMYO
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının payı %15’tir. Özellikle örnek hacmin %15’ini
almak (347*0,15=52), karşılaştırma yapmak için örnek büyüklüğünün küçük olmasına
neden olacağından, kota oranı SBMYO için %30, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
Bölümü için %70 olarak uygulanmıştır. Böylece, SBMYO için 104, Turizm Fakültesi için 243
öğrencilik kota belirlenmiştir. Geliştirilen anket, kota örneklemesi tekniğine göre,
sınıflardaki öğrenci sayısı dikkat alınarak, araştırmacıların kendileri tarafından 1-10 Mart
2016 tarihleri yüz yüze uygulanmıştır.
Veriler, bilgisayar ortamında tasnif ve analiz edilmiştir. Analizlere başlamadan önce kayıp
verilerin tesadüfi olup olmadığı belirlenmiştir. Her iki ölçek için kayıp verilerin tesadüfen
ortaya çıktığı tespit edildiğinden, kayıp veriler ilgili maddenin ortalaması atanarak
tamamlanmıştır. Kayıp veri analizinden sonra çoklu sapan analizi yapılmış olup; ardından
çoklu normal dağılım kontrol edilmiştir. Yapılan kontrolde her iki ölçekten elde edilen
verilen çoklu normal dağılıma sahip olduğu kanaatine varılmıştır. Analizlerde tanımlayıcı
istatistiklerin yanı sıra, faktör, korelasyon ve kümeleme analizlerinden yararlanılmıştır.

n: Örneklem büyüklüğü; N:Evren büyüklüğü; P:Evrende bir olayın gözlenme oranı; Q:Evrende bir olayın
gözlenmeme oranı (1-P); Z: Belirli anlamlılık düzeyine karşılık gelen teorik değer-α:0,05 için Z değeri 1,96’dır;
H: Standart hata değeri.
1
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Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Kendini beğenmişlik ölçeğinin iki boyutlu bir yapı olduğu Netemeyer ve arkadaşları
tarafından dile getirilmiştir. Ayrıca bu ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu
belirtilmektedir. Diğer taraftan tek boyutlu hizmet yönelimi ölçeğinin güvenirlik katsayısı
0,77’dir. Orijinali İngilizce olan ölçekler, bir İngilizce okutmanın nezaretinde araştırmacılar
tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra, başka bir İngilizce okutmana tekrar
Türkçeden İngilizceye çeviri yaptırılmıştır. Orijinali ile sonradan yapılan çeviri arasında
sorun yaratacak bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
Geçerli bir ölçme yapabilmek için, ölçme aracının (anketin) anlaşılırlığı ön test ile
sağlanmıştır. Ön test, 63 önlisans ve lisans öğrencisine 22-25 Şubat 2016 tarihlerinde
yapılmıştır. Ön testte anlaşılmayan cümleler daha anlaşılır hale getirilerek ankete son hali
verilmiştir.
Araştırmada yapı geçerliğini sağlamak için faktör analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca
ölçeklerden elde edilen verilerin güvenirlik analizi; ölçeğin tamamına, ölçeği ikiye bölme,
örneklemi tesadüfen ikiye bölme ve tek ve çift numaralı maddelere göre Cronbach Alpha
değerlerine bakılarak gerçekleştirilmiştir. Ayrıca güvenirlik analizinde madde-toplam
korelasyonları ve çoklu açıklayıcılık katsayıları (çoklu R2) da incelenmiştir. Yapılan
incelemede, 22 maddeden oluşan kendini beğenmişlik ölçeğinde üç maddenin (2, 15 ve 21)
madde-bütün korelasyonlarının 0,25’ten küçük olduğu için çıkarılmasına karar verilmiştir.
Silme öncesi 0,819 olan güvenirlik katsayısı 0,846’ya çıkmıştır. Beş maddeli hizmet
yönelimi ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0,790 olarak hesaplanmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir. Buna
göre araştırmaya katılan öğrencilerin, %57’si erkek olup; %58’i 22 ve üstü yaştadır.
Önceden belirlenen kota nedeniyle yaklaşık üçte biri ön lisans öğrencisidir. %57’si birinci
öğretim öğrencisidir. %25’i birinci sınıf, %38’i ikinci sınıftır.
Tablo 1. Katılımcı Öğrencilerin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Özellik
Sıklık
%
Özellik
Sıklık
%
Cinsiyet
Öğrenim türü
Erkek
197
56,6
Birinci öğretim
198
56,9
Kadın
151
43,4
İkinci öğretim
150
43,1
Yaş
Sınıf
18-21 arası
146
42,0
1.sınıf
89
25,6
22 ve üstü
202
58,0
2.sınıf
132
37,9
Düzey
3.sınıf
32
9,2
Ön lisans
108
31,0
4.sınıf
95
27,3
Lisans
240
69,0

Tablo 2, öğrencilerce cevaplandırılan kendini beğenmişlik ölçeğine uygulanan faktör
analizini göstermektedir. Faktör analizinde; veri setinin faktör analizine uygunluğu KMO
örneklem yeterliliği ve Bartlett küresellik testi sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Bir
maddenin bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az 0,500 düzeyinde yüke
sahip olmasına karar verilmiştir (Hair vd., 2010: 117). Eş kökenlilik için kesim noktası 0,500
olmakla birlikte (Hair vd., 2010: 122), kısmen esnek davranılması söz konusu
olabilmektedir. Faktör sayısının tespitinde özdeğeri 1’den büyük olanların dikkate
alınmasına (Kalaycı, 2010: 322) ve Varimax dönüşümü yapılmasına karar verilmiştir. Bir
faktörün en az 3 maddeden oluşması tercih edilmekle birlikte, güvenirlik katsayısının
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(Cronbach Alpha) 0,700’ün üstünde olması durumunda iki maddeli faktörlere de izin
verilebilmektedir (Alpar, 2011: 288).
Kendini beğenmişlik ölçeğinden üç madde (2, 15 ve 21), güvenirlik analizi sonucu
çıkartılmıştı. 19 madde ile yapılan ilk faktör analizinde; iki madde (1 ve 17) çok düşük eş
kökenlilik (ortak varyans) ve iki maddenin (5 ve 7) de bir faktör oluşturması nedeniyle
analizden çıkartılmasına karar verilmiştir. Yinelenen analizde, 15 maddenin dört faktörde
toplandığı, buna karşın bir maddenin (18) de boyutlanmadığı tespit edilmiştir. Böylece
faktör analizi sonuçlandırılmış oluş, Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. Kendini Beğenmişlik Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Yükü
1.Fiziksel Kendini Beğenmişlik

Açıklanan
Öz değeri varyans

Ortalama

2,517

3,5010

17,978

Alfa

Bakışlarım diğer insanların dikkatini çeker 0,804

3,4626

Bakışlarım dikkat çekicidir

0,732

3,4461

Bir mekana girdiğimde insanlar beni fark 0,627
eder

3,5231

Aynadaki görünümüm beni daima tatmin 0,624
eder

3,5723

2.Yeteneksel Kendini Beğenmişlik

2,024

14,455

3,3817

İnsanlar benim gibi yetenekli olabilmeyi 0,773
dilerler

3,1358

İnsanlar yeteneklerimi kıskanırlar

0,731

2,9052

Çoğu insandan daha yaratıcıyımdır

0,539

3,6301

İstediğim ne varsa başarabilirim

0,503

3,8559

3.Düşünsel Kendini Beğenmişlik

1,809

12,924

3,9082

Düşüncelerim genellikle diğer insanların ki 0,768
kadar iyi değildir

3,7954

Çoğu şeyde yetenekli değilimdir

0,766

3,5948

İyi görünmekten keyif alırım

0,637

4,3344

4.Bilişsel Kendini Beğenmişlik
Çoğu insandan daha bilgiliyimdir
Bir işi çoğu
sonuçlandırırım

insandan

daha

Kendimi düşüncelerimle etkilerim

1,731

12,367

3,5037

0,767

3,3090

hızlı 0,715

3,7601

0,532

3,7118

0,768

0,687

0,625

0,565

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax
KMO Örneklem Yeterliliği: %.84,6; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare:1160,745; s.d.:91; p<0.0001;
Açıklanan toplam varyans: %.57,724; Genel ortalama: 3,6255; Ölçeğin tamamı için güvenirlik
katsayısı:.0,805;
Tepki kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum,
5:Kesinlikle Katılıyorum

Faktör analizi sonucu; 14 madde dört faktörde toplanmıştır. KMO örneklem yeterliliği %85
olarak tespit edilmekte olup; Bartlett küresellik testi sonucu (X2:1160,745; s.d.:91; p<0.0001)
da anlamlıdır. Bu iki ölçüt, veri setinin faktör analizine uygunluğuna işaret etmektedir.
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Oluşan dört faktör, toplam varyansın %58’ini açıklamıştır. İlk faktörde; “Bakışlarım diğer
insanların dikkatini çeker” (,804), ”Bakışlarım dikkat çekicidir” (,732), “Bir mekana
girdiğimde insanlar beni fark eder” (,627) ve “Aynadaki görünümüm beni daima tatmin
eder” (,624) maddeleri bir araya gelmiştir. Faktörü oluşturan maddeler dikkate alınarak
faktöre “Fiziksel Kendini Beğenmişlik” adı verilmiştir. Bu faktör toplam varyansın %18’ini
açıklamıştır. Faktörde bakışların dikkat çekici olması öne çıkmaktadır.
Tablo 2’ye göre ikinci faktör, toplam varyansın %14,5’ini açıklamakta ve dört maddeden
oluşmaktadır. Bu faktörde, “İnsanlar benim gibi yetenekli olabilmeyi dilerler” (0,773),
“İnsanlar yeteneklerimi kıskanırlar” (0,731), “Çoğu insandan daha yaratıcıyımdır” (0,539)
ve “İstediğim ne varsa başarabilirim” (0,503) maddeleri bir araya geldiğinden, faktör
“Yeteneksel Kendini Beğenmişlik” olarak adlandırılmıştır. Yetenekli olma ve bu konuda
kıskanılma öne çıkan hususlardır.
Üçüncü faktör üç maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %13’ünü açıklamaktadır. Bu
faktörde, “Düşüncelerim genellikle diğer insanlarınki kadar iyi değildir” (0,768), “Çoğu
şeyde yetenekli değilimdir” (0,766) ve ”İyi görünmekten keyif alırım” (0,637) maddeleri
bir araya gelmiştir. İlk maddenin özelliği dikkate alınarak, faktöre “Düşünsel Kendini
Beğenmişlik” adı verilmiştir.
Son faktör yine üç maddeden oluşmakta ve toplam varyansın %12,4’ünü açıklamaktadır.
Faktörde; “Çoğu insandan daha bilgiliyimdir” (0,767), “Bir işi çoğu insandan daha hızlı
sonuçlandırırım” (0,715) ve “Kendimi düşüncelerimle etkilerim” (0,532) maddeleri bir
araya gelmiştir. Maddelerin bilişi ilgilendirmesi nedeniyle, faktöre “Bilişsel Kendini
Beğenmişlik” adı verilmiştir. Bu faktörde, bireyin bilgililiği öne çıkmaktadır.
Öğrencilerin hizmet yönelimlerini belirlemeye çalıştığımız beş maddeli ölçeğe de faktör
analizi uygulanmıştır. Tablo 3, faktör analizi sonucunu göstermektedir. Bu ölçekte; KMO
örneklem yeterliliği %81,5 olarak tespit edilmekte ve Bartlett testi (X2:482,998; s.d.:10;
p<0.0001) de anlamlı bulunmaktadır. Böylece veri setinin faktör analizine uygunluğu teyit
edilmektedir.
Tablo 3. Hizmet Yönelimi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Yükü
Öz
Açıklanan
Ortalama
Alfa
değeri
varyans
2,786
55,725
4,1826
0,790
Başkalarına yardım etmekten 0,767
4,6058
mutluluk duyarım.
Uygun hizmet sunmakla kendim 0,766
4,3073
ile gurur duyarım.
Hayalimdeki en iyi iş, insanların 0,750
3,9041
problemlerini
çözmemde
yardımcı olmayı içerir.
Çoğu insanla iyi anlaşırım.
0,735
4,2667
Benim yaratılışımda başkalarının 0,712
3,8290
ihtiyaçlarını
göz
önünde
bulundurmak vardır.
Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax; KMO Örneklem
Yeterliliği: %.81,5; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare:482,998; s.d.:10; p<0.0001; Açıklanan
toplam varyans: %.55,725; Genel ortalama: 4,1826; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı:.0,790;
Tepki kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum,
5:Kesinlikle Katılıyorum
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Tablo 3’te sunulan faktör analizi sonucuna göre, beş maddeden oluşan hizmet yönelimi
ölçeği tek boyutlu bir yapıyı teyit etmekte ve toplam varyansın %56’sını açıklamaktadır.
Tüm maddelerin yükleri 0,700’ün üstünde olup; özellikle hizmet yöneliminde başkalarına
yardım etmekten duyulan mutluluk ve gurur öne çıkmaktadır.
Tablo 4, kendini beğenmişliğin boyutları ile hizmet yönelimi arasındaki korelasyon
katsayılarını göstermektedir. Buna göre; fiziksel kendini beğenmişlik ile yeteneksel
kendini beğenmişlik (0,544) ve bilişsel kendini beğenmişlik (0,407) arasında “çok az güçlü”
(orta) ilişki bulunmaktadır. Aynı “orta” düzeyli ilişki (0,455) bilişsel kendini beğenmişlik
ile yeteneksel kendini beğenmişlik arasında da söz konusudur. Hizmet yönelimi ile fiziksel
(0,240), yeteneksel (0,223) ve bilişsel (0,272) kendini beğenmişlik arasında “zayıf” ilişki söz
konusudur.
Tablo 4.Kendini Beğenmişlik ve Hizmet Yönelimlilik Arasındaki Korelasyon
Ortalama
Yeteneksel
Düşünsel
Bilişsel
Hizmet
(Standart
kendini
kendini
kendini
yönelimi
sapma)
beğenmişlik
beğenmişlik
beğenmişlik
Fiziksel
3,4316
,544**
,267**
,407**
,240**
kendini
0,76822
,000
,000
,000
,000
beğenmişlik
Yeteneksel
3,3817
,242**
,455**
,223**
kendini
0,72062
,000
,000
,000
beğenmişlik
Düşünsel
3,9082
,272**
,134*
kendini
0,79164
,000
,012
beğenmişlik
Bilişsel kendini 3,5937
,272**
beğenmişlik
0,68131
,000
Hizmet
4,1826
yönelimi
0,66957
R: Pearson; **. Korelasyon α:0,01 düzeyinde anlamlıdır (2 yönlü)

Araştırmaya katılan öğrenciler kendini beğenmişliklerine ve hizmet yönelimliliklerine
göre kümelere ayrılmışlardır. Adımsal kümeleme analizi sonucunda, öğrencilerin 54
tanesinin (%16,3) kendini beğenmişliği “yüksek” olarak tespit edilirken, 140 tanesinin
(%41) orta düzeyli bir kendini beğenmişliğe sahip olduğu ve 142’sinin de (%42,7) düşük
kendini beğenmişlik düzeyinde olduğu bulgulanmıştır. Diğer taraftan hizmet yönelimlilik
açısından öğrencilerin 117 tanesi (%34,5) “yüksek” hizmet yönelimli iken, 93 tanesi (%27,5)
“orta” düzey hizmet yönelimlidir. 129 tanesi de “düşük” hizmet yönelimi davranışı
göstermektedir.
Tablo 5, kendini beğenmişlik ve hizmet yönelimliliğe göre yapılan kümeleme sonuçlarının
çaprazlama bulgularını ortaya koymaktadır. Buna göre, kendini beğenmişliği yüksek
olanların %56’sının da hizmet yöneliminin “yüksek” olduğu anlaşılmaktadır. Diğer
taraftan kendinin beğenmişliği düşük olanların %47,2’sinin de “düşük” hizmet yönelimi
içinde oldukları tespit edilmektedir. Sıralı niteliksel veriler için hesaplanan G (Gamma)
ilişki katsayısı (0,319), iki değişken arasındaki ilişkinin “pozitif” ve “nispeten zayıf-düşük”
olduğunu ortaya koymaktadır. Özetle bulgular, kendini beğenmişliğin düzeyi
yükseldikçe, hizmet yönelimliğin de yükselebileceğine dair ipuçları sağlamaktadır.
Dolayısıyla, “Öğrencilerin kendini beğenmişlikleri ile hizmet yönelimleri arasında olumlu
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yönde anlamlı bir ilişki vardır” şeklinde geliştirilen hipotezimizin, gerek korelasyon
gerekse ki-kare analizi sonucuna göre desteklendiği ortaya çıkmaktadır.
Tablo 5. Kendini Beğenmişlik Ve Hizmet Yönelimlilik Arasındaki İlişki
Hizmet yönelimi
Kendini beğenmişlik
Toplam
Yüksek
Orta
Düşük
Yüksek
N
30
50
35
115
Hizmet yönelimi içinde %
26,1%
43,5%
30,4%
100,0%
Kendini beğenmişlik içinde 55,6%
35,7%
24,6%
34,2%
%
Orta
N
14
39
40
93
Hizmet yönelimi içinde %
15,1%
41,9%
43,0%
100,0%
Kendini beğenmişlik içinde 25,9%
27,9%
28,2%
27,7%
%
Düşük
N
10
51
67
128
Hizmet yönelimi içinde %
7,8%
39,8%
52,3%
100,0%
Kendini beğenmişlik içinde 18,5%
36,4%
47,2%
38,1%
%
Toplam
N
54
140
142
336
Hizmet yönelimi içinde %
16,1%
41,7%
42,3%
100,0%
Kendini beğenmişlik içinde 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
%
Pearson X2:19,762; s.d.:4; p=0,001; En küçük beklenen değer: 14,95; Beklenen değeri 5’in altında
olan hücre oranı:%0; Gamma: 0,319

Tablo 6, kendini beğenmişlik ile üniversite düzeyi karşılaştırmasını ortaya koymaktadır.
Buna göre, lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim almakla, kendini beğenmişlik arasında
sınırda bir ilişkiden bahsedilebilir. Ön lisans öğrencileri, lisans mezunlarına göre her üç
kendini beğenmişlik kategorisinde daha düşük oranlara sahiptirler. Ön lisans
öğrencilerinde kendini beğenmişliğin yüksek olma oranı %23,4 iken, bu oran lisanslarda
%13,1’e gerilemektedir. Orta düzeyli kendi beğenmişlik bakımından ise, ön lisans
öğrencilerinde bu oran %36,4 iken, lisans öğrencilerinde %43’e çıkmaktadır. Dolayısıyla
eğitim düzeyi yükseldikçe kendini beğenmişliğin azalabileceğine dair “çok zayıf” da olsa
(Eta: 0,09) bir ipucu elde edilebilmektedir
Tablo 6. Kendini Beğenmişlik İle Üniversite Düzeyi Arasındaki İlişki
Kendini beğenmişlik
Toplam
Yüksek
Orta
Düşük
Ön lisans
N
25
39
43
107
Düzey içinde %
23,4%
36,4%
40,2%
100,0%
Kendini beğenmişlik içinde 44,6%
27,7%
29,3%
31,1%
%
Lisans
N
31
102
104
237
Düzey içinde %
13,1%
43,0%
43,9%
100,0%
Kendini beğenmişlik içinde 55,4%
72,3%
70,7%
68,9%
%
Toplam
N
56
141
147
344
Düzey içinde %
16,3%
41,0%
42,7%
100,0%
Kendini beğenmişlik içinde 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
%
Pearson X2:5,806; s.d.:2; p=0,055; En küçük beklenen değer: 17,42; Beklenen değeri 5’in altında olan
hücre oranı:%0; Eta (kendini beğenmişlik bağımlı): 0,09
Düzey

757

Tablo 7, öğrencilerin hizmet yönelimleri ile üniversite düzeyi karşılaştırmasını ortaya
koymaktadır. Buna göre, lisans veya ön lisans düzeyinde eğitim almakla, hizmet
yönelimliğin düzeyi arasında anlamlı bir ilişkiden söz edilebilir. Ön lisans öğrencileri,
lisans mezunlarına göre her üç hizmet yönelimlilik kategorisinde daha düşük oranlara
sahiptirler. Başka bir ifade ile, lisans öğrencileri arasında hizmet yönelimlilikleri “yüksek”
(%60), “orta” (%63) ve “düşük” (%80) olanların oranı, ön lisans öğrencilerine kıyasla daha
fazladır. Diğer taraftan ön lisans öğrencilerinin %43’ü yüksek hizmet yönelimlik içinde
iken, bu oran lisanslarda %30’dur. “Orta” düzey hizmet yönelimlilik ön lisans düzeyinde
üçte bir oranında iken lisanslarda dörtte bir oranındadır. “Düşük” hizmet yönelimlilik
bakımından ise, ön lisans öğrencilerinin oranı %25 olup, lisans öğrencilerinde bu oran
%44’e çıkmaktadır. Dolayısıyla eğitim düzeyi yükseldikçe hizmet yönelimliliğin
artabileceğine dair “nispeten çok zayıf” da olsa (Eta: 0,178) ipucu niteliğinde bir kanıt tespit
edilebilmektedir.
Tablo 7. Hizmet Yönelimlilik İle Üniversite Düzeyi Arasındaki İlişki
Hizmet yönelimi
Yüksek
Orta
Düşük
Ön lisans
N
46
34
26
Düzey içinde %
43,4%
32,1%
24,5%
Hizmet yönelimi içinde % 39,3%
36,6%
20,2%
Lisans
N
71
59
103
Düzey içinde %
30,5%
25,3%
44,2%
Hizmet yönelimi içinde % 60,7%
63,4%
79,8%
Toplam
N
117
93
129
Düzey içinde %
34,5%
27,4%
38,1%
Hizmet yönelimi içinde % 100,0%
100,0%
100,0%
Pearson X2:12,151; s.d.:2; p=0,002; En küçük beklenen değer: 29,08; Beklenen değeri
olan hücre oranı:%0; Eta (hizmet yönelimlilik bağımlı): 0,178
Düzey

Toplam
106
100,0%
31,3%
233
100,0%
68,7%
339
100,0%
100,0%
5’in altında

SONUÇ
Turizm sektöründe çalışabilmek ve çalışmayı sürdürmek, bireyin doğal olarak hizmet
yönelimliliği ile ilişkili bir husustur. Hizmet yönelimliliğin ilişkili olabileceği başka bir
kavram da, kendini beğenmişliktir. Üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin
kendini beğenmişlikleri ve hizmet yönelimlikleri üzerine bir araştırma yapılmıştır.
Kendini beğenmişlik iki boyutlu (fiziksel ve başarı kaynaklı kendini beğenmişlik)
sergilemesine rağmen, öğrencilerin kendini beğenmişlikleri dört boyutlu bir yapı ortaya
koymuştur. Bu boyutlar; fiziksel, yeteneksel, düşünsel ve bilişsel kendini beğenmişlik
olarak adlandırılmıştır. Fiziksel, yeteneksel ve bilişsel kendini beğenmişlikler arasında
pozitif yönde orta düzeyli ilişkiler tespit edilmiştir.
Kendini beğenmişlik ölçeğinin üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenciler
nezdinde, iki yerine dört boyutlu bir yapı sergilemesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar
arasında kültürel farklılıklar ilk akla gelendir. Diğer taraftan ölçek içinde altı madde ters
kodlama gerektiren maddelerdir. Ters kodlama gerektiren maddelerde, tam anlayamama
ve/veya algılayamama sorunlarının yaşandığı, edinilen deneyimler arasındadır.
Öğrencilerin hizmet yönelimlilikleri, tek boyutlu bir yapıyı teyit etmiştir. Hizmet
yönelimlilik ile kendini beğenmişliğin boyutları arasında çok zayıf olmakla birlikte, pozitif
yönde ilişkiler belirlenmiştir.
Kendini beğenmişlik ile hizmet yönelimliliğe göre öğrenciler, “düşük”, “orta” ve “yüksek”
olmak üzere üçer kümeye ayrılmışlardır. Yapılan analizlerde, kendini beğenmişlik
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yükseldikçe hizmet yönelimliliğin de yükseldiği bulgulanmıştır. Sıralı hale getirilen iki
değişken arasındaki ilişki, (Gamma: 0,319) orta düzeylidir. Gerek korelasyon analizi
gerekse ki-kare analizi, iki değişken arasında düzeyi düşük de olsa istatistiksel olarak bir
ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, “Öğrencilerin kendini beğenmişlikleri ile
hizmet yönelimleri arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki vardır” hipotezinin
istatistiksel olarak mevcut verilerle desteklendiğini söylemek mümkündür.
Yapılan araştırma pratik açıdan da kısmi katkı sunabilme potansiyelindedir. Eğitim
seviyesi yükseldikçe, kategorik olarak kendini beğenmişlik azalmakta, buna karşın hizmet
yönelimlilik yükselmektedir. Dolayısıyla, turizm sektöründe çalışmaya namzet
öğrencilerin hizmet yönelimliliklerinin eğitim yoluyla yükseltilmesi, hem sektörel başarı
hem de bireysel başarı açısından önem taşımaktadır. Sektörel başarı arttıkça, sektör dışına
geçişlerin azalabileceği dolayısıyla kişisel deneyimlerin etkinleştirilerek verimliliğin
yükseltilebileceğini ve hatta artan misafir memnuniyetinin işletmelerin performans
göstergelerine olumlu yönde yansıyabileceğini söylemek mümkündür.
Araştırma sadece Mersin Üniversitesi’nde turizm ve otelcilik alanında eğitim alan ön lisans
ve lisans öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada ön lisans ve lisans düzeyine göre
kota örneklemesi tercih edilmiştir. Sonraki araştırmalarda, ülke genelinde bölgesel bazda
kota örneklemesi yapılarak daha geniş çaplı araştırmalar yapılabilir. Başka bir önerimiz
ise, her ne kadar ölçme konusundaki mevcut bilgiyle bir miktar çelişse de, kendini
beğenmişlik ölçeğindeki olumsuz maddelerin olumlu hale getirilerek kullanılmasıdır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de turist rehberi adaylarına mesleği yapma gücünü sağlayan
akademik ve mesleki altyapıyı kazandırma sürecini, lisans programı düzeyinde önerilen
Turist Rehberliği Bölümü İşleyiş Modeli (TureBim) ile değerlendirmektir. Araştırmanın
yöntemi, teorik bir model önerisine dayanmaktadır. Araştırmada, turist rehberliği lisans
programında, uzman yönetici, eğitici ve idari personelden oluşan bir kadro, bu kadroyu
bölümün amaçlarını gerçekleştirme bağlamında sürekli faal durumda tutan kurullar,
uygulama birimleri ve eğitim, aday, meslek ve bilim odaklı şeffaf ve güdüleyici kurumsal
iletişim ağı ve anlayışı ile oluşturulan bir çatı mekanizması eşliğinde, mesleğe özgü eğitim
içeriğinin sistemli hale getirilmesi, yabancı dil ve fiili saha ağırlıklı uygulamalı eğitimin
artırılması, uzmanlaşma sahasının daraltılması (belirli bir bölge)ve güdüleyici sosyal bir
yaklaşım ile adaya mesleğe yönelik gerekli bilgi edindirmenin yanı sıra kişisel kaynaklarını
kullanma, geliştirme ve mesleğin gerektirdiği bireysel kaynaklar ile uyumlaştırma yoluyla
bireysel gelişimini ve mesleğe yatkınlığını artırma fırsatı verilerek mesleğin kendisine ve
belirli bir bölgeye yönelik rehberliğe özgü sosyal ve psikolojik deneyim edindirilebileceği
ve çıktı olarak turist rehberliği mesleğini yapma ve mesleki ehliyete ulaşma gücünün
kazandırılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada öncelikle önerilen model ile ilgili
detaylar sunulmakta daha sonra sonuç ve öneriler kısmına yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği Bölümü İşleyiş Modeli, Lisans Eğitimi, Turizm
GİRİŞ
Türkiye, kültürel, tarihi ve doğal değerleriyle dünya ülkeleri arasında turizm açısından
yıldızı parlayan bir ülkedir. Bu değerlerin sektör ve ülke menfaati açısından doğru
tanıtılması, büyük bir sorumluluk ruhu gerektirmektedir. Bu ruha sahip olması gereken
kişilerden biri ise turist rehberidir. Bir turist rehberinin bu sorumluluğu hakkıyla yerine
getirmesi, mesleği kaliteli yapacak yeterliğe sahip olmasına bağlıdır. Bu yeterliğe ulaşma
yolunun ise mesleğin özüne bağlı bilgi edindiren ve eylem boyutuna yönelik beceri ve
deneyim kazandıran kaliteli bir eğitim almasından geçtiği aşikârdır. Bu yaklaşımla verilen
eğitimin, seyahat endüstrisine nitelikli işgücü sağlama, turizm sektörünün hizmet
kalitesini artırma ve akademiye kaliteli bilim insanı kazandırma açısından oldukça önemli
olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu çıktıların elde edilmesinin özellikle turist rehberliği
lisans programının eğitim-öğretim işleyişinin kalitesine bağlı olduğu düşünülmektedir (9.
Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı [9.ATEAK], 2016). Türkiye’de, turist
rehberliği eğitim kalitesinin artırılması açısından turist rehberliği lisans programının
eğitim-öğretim işleyişine kaliteli bir standart kazandırmak için hangi yaklaşımlarla ne tür
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uygulamaların getirilebileceği konusunda yeterli sayıda araştırmaların (özellikle model
önerileri) yapılmadığı dikkat çekmektedir. Bundan hareketle bu araştırmada,turist rehberi
adaylarına akademik ve mesleki altyapı yeterliği kazandırma sürecinin, turist rehberliği
lisans bölümünün üst çatısı/yapısıveeğitim-öğretim uygulamalarıfaktörleri ile
açıklanabileceğinigösteren teorik bir modelin önerilmesine karar verilmiştir. Dolayısıyla
araştırmanın amacı, Türkiye’de turist rehberi adaylarına akademik ve mesleki açıdan
altyapı yeterliği kazandırma sürecini, lisans programı düzeyinde önerilen Turist
Rehberliği Bölümü İşleyiş Modeli (TureBim) ile değerlendirmektir.Araştırmada, öncelikle
önerilen model ile ilgili detaylar sunulmakta daha sonra sonuç ve önerilereyer
verilmektedir.
TURİST REHBERLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLEYİŞ MODELİ (TUREBİM)
Bu araştırmada, ilgili literatüre, eğitim raporuna (9.ATEAK Raporu, 2016), Türkiye’deki
rehberlik lisans programlarının eğitim-öğretim işleyişlerine ve araştırmacıların gözlem ve
deneyimlerine dayanarak teoriktir model önerilmektedir. Özellikle 9.ATEAK Raporu
(2016) turist rehberliği eğitimine yönelik önemli sorunların tespit edilip çözüm önerilerinin
sunulduğu önemli bir kaynak niteliğindedir. Bundan dolayı bu araştırmada, bu rapordan
azami derecede yararlanarak farklı yaklaşımlar ile önerilerin sunulması ve bu önerilerin
sistemli bir hale getirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Buna göre araştırmada önerilen
modelin, bu raporda yer verilen özellikle şu önerilerden hareketle tasarlandığı söylenebilir;
sektör deneyimli alan uzmanlarının istihdamı, alanla ilgili araştırmalara ağırlık, personel
eğitimi, sektörel ilişkiler, eğitim materyalleri, güdüleme, adaylara mesleğin tanıtılması,
ihtiyaca göre aday alımı, zorunlu hazırlık, eğitim-öğretimin işlevselliği, yabancı dil
eğitiminin çeşitliliği, uygulama ağırlıklı eğitim, pedagojik dersler, derslerin pedagoji esaslı
verilmesi (sıralama), uzmanlaşma esaslı seçmeli dersler, bölgesel uzmanlık dersleri ve
rehberliği, derslerin teorik ve uygulama diye ikiye ayrılması, yabancı dil ders içeriklerinin
alana özgünlüğü, adayların bilgi, beceri ve deneyimlerinin artırılması, zihinse ve sosyal
gelişim (personel, adaylar açısından) ve rehber eşliğinde staj (9. ATEAK, 2016). Bundan
hareketle modelin ana boyutları, Yapı ve Eğitim-Öğretim olarak belirlenmiştir. Yapı;
personel, kurullar (araştırma-geliştirme ve organizasyon), uygulama birimleri ve işleyiş
(eş güdüm, araştırma, geliştirme, denetleme, bilgilendirme, raporlama ve tanıtım) alt
boyutlarından oluşmaktadır. Eğitim-Öğretim ise giriş (bilgilendirme, öğretim süresi, sayı,
alım, uyumlanma, hazırlık, şubeleştirme ve gereçler), gelişme (akademik ve mesleki
altyapı oluşturma ve mesleki altyapı ile eş zamanlı olarak mesleğe uyumlaştırma) ve
sonuç(akademik ve mesleki yeterlik) alt boyutlarından oluşmaktadır.
Yapı
Yapı, turist rehberliği bölümünün eğitim-öğretim sürecinin işlenmesinde yönetici, eğitici
ve idari personelin temel özelliklerini ve sorumluluklarını, araştırma-geliştirme ve
organizasyon kurullarının yetki ve sorumluluklarını, uygulama alanlarının özelliklerini ve
idari işleyiş biçimini ifade etmektedir. Türkiye’de rehberlik eğitiminin verildiği
programlarda, eğitimin amaçlarına ulaşması için istihdamın, alan uzmanlığı esasına göre
yapılması önerilmektedir (9. ATEAK, 2016); Türker, Güzel ve Türker, 2012). Böylece
personelin akademik ve mesleki özellikleri ile bölümde verilen eğitimin özellikleri
arasında uyum sağlanabilecektir. Dolayısıyla bölümün kadrolu yöneticileri ve akademik
personeli ile ilgili öneriler şunlardır; turizm, seyahat ve turist rehberliği alanıyla ilgili
bilgiye ve deneyime sahip olmak (lisans ve tezli lisansüstü eğitiminin turist rehberliği
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alanından olması, pedagoji eğitimi almış olması “belirtilen programlarda ders almış
olması/özel formasyon almış olması”), profesyonel turist rehberliği ruhsatnamesine sahip
olmak, lisans mezuniyetinden sonra en az üç yıl bölge (üniversitenin bulunduğu)
rehberliği deneyimine sahip olmak, sahip olduğu bilgi, beceri, deneyim ve enerjisini
harcayarak adaylara sosyal ve psikolojik destek vermek ve bilgi, beceri ve deneyim
kazandırmak, turizm, seyahat ve turist rehberliği alanıyla ilgili sektörel ve akademik
açıdan bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek, bölgesel, ulusal ve
uluslararası araştırmalar yapmak ve kanunlara ve etik kurallarına bağlı olmak dolayısıyla
eğitime, bölgeye, sektöre, ülkeye ve bilime katkı sağlamak. Turist rehberliği bölüm
kadrosunun dışında diğer alanlarda uzman akademik personelin, uzmanlık çerçevesinin
ikiye ayrılması önerilir; seyahat ve diğer alan uzmanları. Seyahat ve diğer
uzmanların(Dinler Tarihi, Mitoloji, Sanat Tarihi, Uygarlık Tarihi, Yabancı Dil, Arkeoloji,
vb.), söz konusu alanlarda lisans ve lisansüstü programlardan mezun, araştırmalarını söz
konusu alanda yapan ve kadrosu söz konusu alanların yer aldığı bölümlerde olan kişileri
ifade eder. Seyahat hariç yabancı dil uzmanlarına ve diğer uzmanlara yönelik ise özel bir
şart getirilmesi önerilebilir: turist rehberliği tezsiz yüksek lisans mezuniyeti. Bunun temel
amacı ise eğitimin, turist rehberliği mesleğinin özüne bağlı bir şekilde verilmesini
sağlamaktır. Dolayısıyla seyahat ve diğer alanlarda belirli sayıda uzman akademik
personelin bölümde görevlendirilmesi söz konusu olabilir. Bölüm başkanlığına bağlı idari
personel ile ilgili öneriler şunlardır; bölüm sekreterliğine iki personelin atanması, bu
personelin turist rehberliği önlisans/lisans/lisansüstü diplomalarından birine sahip olması,
bir personelin bölümün araştırma-geliştirme ve organizasyon kurulları ile bölüm
başkanlığı - öğrenci işleri arasındaki koordinasyondan, diğer personelin ise bölümün diğer
faaliyetlerini takip ve düzenlemekten sorumlu olması (bölüm başkanlığı-dekanlık
koordinasyonu).
Yapı ana kategorisinin diğer alt boyutu ise bölümdeki diğer kurullara ek olarak yeni iki
kurulun oluşturulmasıdır. Bu kurullar, araştırma-geliştirme ve organizasyon kurulları
olabilir (her yıl üye değişimi yapılabilir). Araştırma-geliştirme kurulu, bölüm kadrolu tüm
akademik personelin yer aldığı, bölüm başkanının başkanlığında personelin araştırma ve
geliştirme olmak üzere iki gruba ayrıldığı, araştırma grubu tarafından her personelin
özellikle turist rehberliği alanıyla ilgili yaptığı bölgesel, ulusal ve uluslararası güncel
araştırmaların ayrıca bölümün eğitim-öğretim kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarının
takip edildiği, geliştirme grubu tarafından ise personele verilecek eğitimle ilgili
programların ve personelin kendi aralarındaki ilişkilerin ve diğer araştırmacılarla
ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik sosyal faaliyetlerin yürütüldüğü bir kurul olabilir.
Geliştirmeye yönelik faaliyetler, bölgedeki Turizm Konsey Şubesi (Uluslararası Turizm
Eğitimcileri ve Profesyonelleri Derneği [TİYADER], 2016) ile ortak yürütülebilir (Turizm
Konsey Şubesi: Tiyader tarafından önerilen meslek kanunu taslağında, bölgedeki turizm
meslekleri ile ilgili tüm faaliyetlerden sorumlu bir konsey şeklinde ifade edilmektedir,
dolayısıyla çalışmada bu şubenin olduğu varsayılmaktadır). Bu kurulun oluşturulmasının
temel amacı, bölüm kadrolu eğiticilerini; belirtilen çalışmaları yapma (sürekli üretim ve
katkı sağlama) ve mesleki ve sosyal açıdan gelişimlerini sürdürebilme (sürekli geliştirme)
doğrultusunda sürekli aktif hale getirmektir. Organizasyon kurulu ise akademik
personelin ve adayların, mesleki ve akademik olarak gruplara ayrılması ile ders dışındaki
mesleki gelişim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kurul olabilir. Bu kuruldaki faaliyetler,
bölgedeki Turizm Konsey Şubesi (TİYADER, 2016) ile ortak yürütülebilir. Bu kurulun
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oluşturulmasının temel amacı ise adaylara yönelik söz konusu tüm faaliyetlerin sistemli
bir şekilde yürütülmesine, adaylara mesleğin eylem boyutlarına yönelik bilgi, beceri ve
deneyim kazandırmaya ve adayların akademik ve mesleki gelişimlerinin takibinin
yapılmasına ve üyelerin tecrübelerinden yararlanmaya imkân sağlamaktır. Akademik
grup ayrıca adaylar tarafından yapılan çalışmaları (örn; proje) takip etmekten sorumludur.
Her iki kurulun tüm faaliyetlerinin kayıt altına alınıp bölüm başkanlığı tarafından takip
edilmesi önerilmektedir. Uygulama birimleri ile ilgili ise eğitim-öğretimin yapıldığı
okulda “Turist Rehberliği Uygulama Salonu” adı altında uygulama birimleri
oluşturulabilir. Bölümün eğitim-öğretiminin amacına ulaşmasını sağlama açısından bu
birimlerde, eğitim içeriğine göre oluşturulmuş görsel materyallerin olması önerilmektedir.
Bu materyaller özellikle fotoğraf ve videolardan (rehber eşliğinde) oluşabilir. Bölgedeki
tüm üniversitelerde materyal içeriklerinin aynı olması için bu materyaller, bölgedeki
Turizm Konsey Şubesi üyelerince hazırlanabilir. Yapı ana boyutunun son alt boyutu ise
bölümün tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin idari işleyiş biçimini oluşturmaktadır. Bunlar
eş güdüm, araştırma, geliştirme, denetleme, bilgilendirme, raporlama ve tanıtım şeklinde
sıralanabilir.

Şekil-1: Turist Rehberliği Bölümü İşleyiş Modeli (TUREBİM)

Burada temel amaç bölüm eğitim-öğretim işleyişine yapıcı, üretken, şeffaf ve sosyal bir
boyut kazandırarak eğitim-öğretim (adaya yeterlik kazandırma) ve bilimi geliştirme ile
ilgili bilgi akışını sistemli bir şekilde sağlamak ve güdülemeye yönelik bir atmosfer
oluşturmaktır. Eş güdüm açısından öneriler; tüm akademik-idari personel, bölüm-adaylar,
bölüm-diğer üniversitelerdeki bölümler ve söz konusu bölgedeki Turizm Konsey Şubesi
aracılığıyla bölüm-diğer kurum, kuruluş ve turizm işletmeleri arasında iş birliğinin
sağlanması(örneğin; uygulama gezileri vb. etkinliklerin yürütülmesi, vb. ve bunun her yıl
yenilenmesi). Araştırma açısından öneriler; akademik yılsonunda, araştırma-geliştirme
kurulundaki araştırma grubunun; tüm akademik personel tarafından yapılan çalışmaları,
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organizasyon kurulunun ise başarı açısından dereceye giren adayların listesini ve adaylar
tarafından yapılan çalışmaları bölüm başkanlığına teslim etmesi, personel tarafından
yapılan akademik yayınların; bölüm başkanlığı tarafından diğer üniversitelerden turizm
temel alanındaki öğretim üyelerinden oluşan bir kurulca, personel ve adaylar tarafından
bölgeye yönelik yapılan çalışmaların; Turizm Konsey Şubesi üyelerince ve personel ve
adaylar tarafından bölüme yönelik yapılan çalışmaların ise bölüm başkanlığınca önceden
belirlenen ölçütlere göre değerlendirilmesinin sağlanması ve bu değerlendirme sonucunda
akademik başarı puanınagöre akademik personelin ve adayların ödüllendirilmesi
(ödüllendirmede ölçüt nitelik olmalıdır). Geliştirme açısından öneriler; bölüm kadrolu
personelin; mesleki ve sosyal gelişimlerinin, adayların ise akademik ve mesleki altyapı
gelişimlerinin değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi (ödüllendirmede ölçüt personel için
eğitim programlarına ve sosyal faaliyetlere katılım sıklığı/puanı; adaylar içinmesleki
yeterlik kazanmak için gösterdiği çabanın derecesi diğer bir deyişle mesleki gelişim
puanlarının derecesi olabilir). Ayrıca bu faaliyetler bölgesel gelişim açısından bölgedeki
Turizm Konsey Şubesi ile ortak yürütülebilir. Denetleme açısından öneriler; bölümün tüm
işleyişinin bölüm başkanlığı tarafından kontrol edilmesi (Hedeflere ulaşılmış mıdır?), kayıt
altına alınması ve değerlendirilmesi (Turizm Konsey Şubesi tarafından da mesleki açıdan
denetlemeler yapılabilir). Bilgilendirme açısından öneriler; araştırma-geliştirme ve
organizasyon kurullarının tüm faaliyetleri ile ilgili tüm akademik personel-birimleradaylar ve bölüm-diğer kuruluşlar arasında yazılı (e-posta yolu tercih edilebilir) iletişim
ağı oluşturularak üretilen çalışmalar, gelecekte yapılması gerekli duyulan çalışmalar ve
bölümün eğitim-öğretimi ile ilgili tüm gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi. Raporlama
açısından öneriler; bölümün tüm faaliyetlerinin kayıt altına alınıp yılsonunda
raporlanması ve bölüm web sayfasına konulması. Tanıtım açısından öneriler; bölümün
güncel tüm faaliyetlerinin basılı ve elektronik ortamda tanıtılmasının sağlanması, basılı
materyal olarak bölüm gazetesi/kataloğu ve elektronik materyal olarak bölüm web sayfası
tercih edilebilir. Böylece tüm akademik personelin ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin
tanıtılması ile eğitim verilen bölgenin, üniversitelerin ve bölümlerin bilimsel ve eğitimöğretim performansları belirlenebilir.
Eğitim-Öğretim
Eğitim-öğretim ana boyutu, Kuşluvan ve Çeşmeci (2002) tarafından önerilen model temel
alınarak giriş (bölüme giriş), gelişme (akademik ve mesleki altyapı oluşturma, eş zamanlı
olarak mesleğe uyumlaştırma) ve sonuç (akademik ve mesleki yeterlik)olmak üzere üç alt
boyuttan oluşmaktadır. Girişalt boyutu, bölümün öğrenci kabulü ve öğrencinin ana
eğitime hazırlanması ile ilgili süreci ifade etmektedir. Bu hususlarla ilgili öneriler
şunlardır; bölümün eğitim-öğretim işleyişi, mesleğin özellikleri (örn; nasıl icra edildiği, ne
tür bireysel özellikleri gerektirdiği, vb.)ve bölgenin özellikleri (örn; turizm değerleri, fiziki
yapısı, vb.) ile ilgili detaylı bilgilerin bölüm web sayfasında verilerek (yazılı ve görsel)
bölümü tercih edecek adayların bölüme, mesleğe ve bölgeye yönelik bilgilendirilmesi,
öğretim süresinin beş yıl olması (hazırlık + 4 yıl), aday sayısı ile ilgili asgari bir oranın
belirlenmesi, bu oranın artırılması konusunda bölgedeki Turizm Konsey Şubesi’ndeki
Turist Rehberliği Meslek Şube Başkanlığı’nın (TİYADER, 2016)sorumlu olması (bölge
ihtiyacı esaslı, bu başkanlığın olduğu varsayılarak), bölüme yabancı dil puan türünden
alımın olması, tüm akademik ve idari personelin katılımıyla bölümün işleyişinin ve
fakültenin bulunduğu coğrafik bölgenin tanıtılmasını içeren uyumlanma programının
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düzenlenmesi, bu programda; turist rehberliği alanıyla ilgili bilgi verilmesi, küçük bir
eğlence programının gerçekleştirilmesi, seyahat acenteleri yönetici/personelinin,
profesyonel turist rehberlerinin ve bölge Turizm Konseyi Şubesi meslek başkanlarının
(TİYADER, 2016) katılımının sağlanması ve üst sınıflardan belirli sayıda öğrencilerin okul
yaşamı ile ilgili deneyimlerini aktarması, hazırlık sınıfında adayın ileri düzeyde sadece
yabancı dil eğitimi alması, dile göre muafiyetin sadece bir dile göre yapılması ve dört
ölçüte (yazma, konuşma, dinleme ve okuma) göre yapılan sınav sonucuna göre
belirlenmesi (bu durumda seçtiği uzmanlık ve ikinci dilden birinden muafiyet olacağından
hazırlığı zorunlu alması söz konusudur), eğitimi verilecek diller ile ilgili bir havuz
oluşturulması (İngilizce dışında dillerin varlığının gerekliliği, Türker, Güzel ve Türker,
2012), İngilizce hariç havuzdaki dillerin 5 yılda bir bölgenin ihtiyacına (bölge Turizm
Konsey Şubesi’nden alınan bilgiler doğrultusunda) göre yenilenmesi, bu havuzda
öncelikle bir uzmanlık bir de seçmeli dersin adayın tercihine bırakılması, zorunlu yabancı
dil dersinin adayın mesleki uzmanlık açısından eğitim aldığı dili ifade etmesi, seçmeli
yabancı dil dersinin ise adayın ikinci yabancı dilini ifade etmesi (ek dil), yabancı dil
seçiminin hazırlık sınıfında yapılması(diğer dönemlerde dil değişikliğinin yapılmaması),
uzmanlık dilini İngilizce seçmeyen adayların ikinci dili İngilizce olarak seçmesinin zorunlu
olmasıve hazırlık sınıfından sonra şubeleştirmenin 20’şer kişilik olarak yapılması
(mümkünse mesleki uzmanlık yabancı dillere göre yapılabilir, dil merkezli şubeleştirme).
Son olarak gereçler açısından öneriler şunlardır; bölüme giren adayların her birine ait
mesleki gelişim dosyaları gibi gereçlerin sağlanması ve güdülenme açısından her adaya
öğrenci bilgilerini de içeren “Turist Rehberi Adayı” kimlik kartının verilmesi.
Gelişme ana boyutu, adayların akademik ve mesleki altyapının oluşturulmasına yönelik
bilgileri içermektedir. Rehberlik eğitiminde altyapı oluşturma boyutunun önemli olduğu
bilinmektedir (Türker, Güzel ve Türker, 2012). Ancak altyapı ile ilgili birçok yaklaşım
olduğu söylenebilir. Altyapının, edinilen bilgi ve deneyimlerin toplamını ifade ettiği (TDK,
2016) göz önünde bulundurularak bu çalışmada altyapı oluşturma, iki açıdan ele
alınmaktadır: bilgiye ve deneyime yönelik altyapı oluşturma. Dolayısıyla teorik dersler ve
bu derslerin uygulamaları ile adaya mesleğe yönelik bilgi edindirme akademik ve mesleki
sahalarda mesleğin eylem boyutlarına yönelik deneyim (sahaya özgü teknik, sosyal ve
psikolojik) edindirme açısından ise mesleki altyapıyı ifade etmektedir. Her iki altyapıda
da uygulamalar mevcuttur ancak bu uygulamaların adaya kazandırdığı deneyimin farklı
olduğu düşünülmektedir. Deneyim kazandırma, teorik derslerin uygulamalarında bilgiye
ve meslek uygulamalarında ise mesleğin icra edildiği sahaya ve bu sahadaki eylem
boyutlarına yönelik olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle turist rehberliği bölümündeki
uygulamaların ikiye ayrılması önerilmektedir: akademik/teorik uygulamalar (teorik
dersler ışığındaki uygulamalar) ve mesleki uygulamalar (mesleğin gerektirdiği sosyal
uygulamalar, fiili sahada yapılan uygulamalar). Akademik/teorik uygulamalar, önceden
genel kabul görmüş düşüncelerle oluşturulan belirli bir bilginin somutlaştırılarak
pekiştirilmesi yoluyla adaya deneyim kazandırma amacıyla yapılan uygulamalar şeklinde
tanımlanabilir (soyut olan bilginin somutlaştırılması).Mesleki uygulamalar ise teorik
uygulamalardan kazanılan deneyim ile mesleğin icra edildiği gerçek/fiili çevrelere yönelik
rehberliğin ve mesleğin gerektirdiği kişisel kaynakların geliştirildiği sahnelerde, mesleğin
eylem boyutlarına yönelik kazanılan deneyimlerin toplanmasıyla somut bilginin ve
mesleki eğilimlerin pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla yapılan uygulamalar
şeklinde tanımlanabilir.
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Akademik açıdan altyapının oluşturulmasına yönelik öneriler aşağıda sunulmaktadır.
Yıldız, Kuşluvan ve Şenyurt’a (1997) göre, turist rehberliği bölümünün öğretim ilkeleri;
bilgiyi öğrenmeyi öğretme, diyalog esaslı öğretim, dinamik öğretim ve yazarak öğrenmeyi
öğretim, bölümün öğretim yöntemleri ise anlatım, soru-cevap, gösteri laboratuvar, gözlem
gezisi, rol oynama, örnek olay inceleme ve uygulamalı araştırma ve grup tartışmasıdır. Bu
yöntemlere ek olarak bu araştırmada, tüm eğitim ve öğretim sürecinde görsel (fotografik)
ve işitsel hafızayı geliştirme tekniği olarak da bilinen “Çağrışım Öğretim Yöntemi”nin
(Demir ve Melanlıoğlu, 2011) de kullanılması önerilmektedir. Çağrışım, “davranışlar,
düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar
sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı” olarak
tanımlanmaktadır (TDK, 2016).Bu yöntem ile ilgili ayrıca şu bilgiler verilmektedir; “iki obje
veya fikir arasında zihinsel bağlantı kurulması”, “hem dışarıdan gelen uyarıcıları beyinde
hâlihazırda olan diğer öğrenmelerle ilişkilendirir hem de bu yolla bilgi depolama
gerçekleştirir”(Demir ve Melanlıoğlu, 2011:636). Ayrıca çağrışım; herhangi bir
nesnenin/kavramın insana en yakın neyi hatırlattığı, hangi nesnelere/kavramlara benzerlik
gösterdiği ve hangi zıt nesneleri/kavramları zihne getirdiği olmak üzere üç boyuttan
oluşmaktadır (Demir ve Melanlıoğlu, 2011). Dolayısıyla bu yöntemin, altyapı oluşturma
sürecinde, hem bilgi edinme hem de bilgiyi aktarma açısından adaya önemli çıktılar
kazandırdığı düşünülmektedir. Bilgi edinme açısından en önemli çıktının, ezberciliğin
önüne geçilmesi dolayısıyla bilginin zihinde kalıcılığının güçlendirilmesidir (örn; yabancı
dil derslerinde bir kelimenin eş anlamlı, yakın anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler ile birlikte
verilmesi, eş ve yakın anlamlı kelimelerin fihrist yoluyla kategorilendirilmesi).Bilgi
aktarma açısından en önemli çıktının ise belirli semboller ile bilginin/olayların kodlanarak
akıcılığın sağlanması dolayısıyla verilen bilgiler/anlatılan olaylar arasında anlam/mantık
kopukluğunun yaşanmamasıdır (örn; bir camii anlatımında, camide girişten çıkışa kadar
tüm semboller/unsurlar ve bilgi arasında mantıksal bağlantının kurulması).
Eğitim-öğretimde, bir yarıyılda ve yarıyıllar arasında birbiri ile bağlantılı derslerin önem
sırasına göre süreç odaklı bir yaklaşımla verilmesi önerilmektedir. Diğer bir deyişle, söz
konusu dönemde ve dönemler arasında teorik dersler ve uygulamalar, içerik açısından
diğer tüm uygulamalar ile bağlantılı olmalı ve birbirini tamamlamalıdır (bağlamsal içeriğe
göre dönem derslerinin verilmesi ve uygulamaların yapılması). Eğitim içeriğinin bir kısmı
özelden genele bir kısmı da genelden özele doğru sıralanması söz konusudur. Örneğin;
dönemler arasında, Gösterge Bilimi, Dil Bilimi, Mitoloji, Dinler Tarihi, Uygarlıklar Tarihi
vb. dersler verildikten sonra Arkeoloji ve Sanat Tarihi; Arkeoloji, Sanat Tarihi, Fiziki
Coğrafya, Flora ve Fauna vb. dersler verildikten sonra Türkiye Turizm Coğrafyası dersinin
verilmesi, eğitimin amacına ulaşmasını sağlayacaktır. Ayrıca, bir dönemdeki dersler,
bağlamsal içeriğe göre belirlenebilir (örn; Köken/Dil Bilimi, Gösterge Bilimi, Genel
Mitoloji, Felsefe, Dinler Tarihi ve Türk Halk Bilimi). Diğer bir açıdan, genel içerikli dersler
–genel turizm ve seyahat dersleri [GTSD]- (örn; Genel Turizm Bilgisi, Turizm Mevzuatı,
Seyahat Bilgisi, vb.) verildikten sonra turist rehberliği alan dersleri – alan mesleki dersler
[AMD]- (örn; Arkeoloji, Sanat Tarihi, vb.) verilmelidir. Bu durum, araştırma-geliştirme
dersleri [AGD] (örn; Araştırma Yöntemleri, Turizm ve Seyahat Hizmetleri Araştırmaları)
için de geçerli olmalıdır. Bölge turizmi dersleri –özel mesleki dersler [ÖMD]- ise diğer
derslerin içeriği ile bağlantılı bir şekilde verilmelidir. Buna göre aday ÖMD’leri
belirlemeden önce alan ile ilgili süreç odaklı bilgileri edinmesi için ilk dört dönem ağırlıklı
olarak GTSD ve öncelikli AMD’lerin(örn; Gösterge Bilimi, vb.) verilmesi önerilmektedir.
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Ayrıca ders içeriklerinde konuların genelden özele doğru sıralanması ve özel konuların
genel konulara göre ağırlıkta olması önerilmektedir. Böylece derslerin ve uygulamaların
yarıyıllara ve konuların içeriklere rastgele dağıtılarak bilgi kopukluğunun yaşanması
önlenebilir. Diğer bir açıdan, ders içeriklerinin dersin öğretim elemanı tarafından
oluşturulan ders notlarına (farklı kaynaklardan)göre belirlenmesi ve uygulanan içerik
bilgisinin bölümün web sayfasındaki bilgi ile aynı olmasına dikkat edilmesi
önerilmektedir. Akademik altyapı oluşturmaya yönelik diğer öneriler ise şunlardır; teorik
derslerin uygulamalarının türüne göre sınıf/konferans salonu/spor salonu ve turist
rehberliği uygulama salonu içinde gerçekleştirilmesi, ders programında sadece AMD’lerin
teorik ve uygulama olmak üzere ikiye bölünmesi (ÖMD’lerin uygulamaları sahada
gerçekleştirilmelidir), derslerin teorik ve uygulama eğitimlerinin arka arkaya verilmemesi
(nedeni: adayın uygulamalara uygulayıcı olarak katılımını sağlamak için hazırlık yapma konu ile ilgili araştırma yapma- fırsatının –zaman- verilmesi), ders uygulamalarının görsel
ağırlıklı yapılması (video, fotoğraf, vb.), teorik ve uygulama saatlerinin dersin özelliğine
göre belirlenmesi, ders uygulamalarının ders içeriğinde belirtilen konularla bağlantılı
olarak yapılması (örn; sadece söz konusu konu ile bağlantılı olması), ders uygulamalarına
tüm öğrencilerin aktif katılımının sağlanması (örn; konuyla bağlantılı gereçlerin hazırlanıp
sunulması), vize ve final sınavların teorik ve uygulamalı olarak iki türde yapılması
(uygulaması yoksa sadece teorik), teorik sınavların tamamının klasik (yazma) yöntemle
yapılması, uygulama sınavlarının %60’ının ve teorik sınavların %40’ının alınmasıyla
uygulamalı ders sınav notunun belirlenmesi (uygulama ağırlıklı sınav sistemi), uygulama
sınavlarının teorik bilgiler ışığında belirlenen standart ölçütlere göre yapılması (her dersin
ölçütleri belirlenebilir), sınav sürelerinin kısa olmaması (düşünmeyi artırma), her yabancı
dil sınavının 4 ölçüte göre gerçekleştirilmesi (okuma, yazma, dinleme, konuşma),
sınavların üç aşamada gerçekleştirilmesi (iki vize + final şeklinde olabilir), dersleri verecek
bölüm kadrolu eğiticilerin belirlenmesinin ölçütü, zorunlu dersler için ders içeriğinin
eğiticinin temel araştırma alanına uygun olması (örneğin; Sosyal Psikoloji dersinin temel
araştırma alanı Örgütsel Davranış olan eğiticiye verilmesi), seçmeli dersler için ders
içeriğinin, eğiticinin söz konusu bölgeye yönelik yaptığı güncel araştırmaların içeriğine
uyumlu olması(Örneğin; İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası dersinin içeriğiyle ilgili
güncel araştırma yapan eğiticiye verilmesi), zorunlu dersleri veren eğiticilerin değişiminin
olmaması, seçmeli derslerin sadece bölüm kadrolu eğiticilere verilmesi ve 4 yılda bir
değişimin olması (bölge rehberlik açısından tecrübe zenginliğini katmak), ders
koordinatörlerinin söz konusu dersin uzmanı olan öğretim elemanından olması, seçmeli
ders koordinatörlerinin 4 yılda bir değişiminin olması, zorunlu ders koordinatörlerinin
değişiminin olmaması, ders içeriklerinin güncel bilgilere uygunluğunun araştırma grubu
üyeleri tarafından takip edilmesi, zorunlu derslerin; uluslararası standartlarda yabancı
dil(uzmanlık ve ikinci dil), GTSD, AMD ve AGD’leri (araştırma: araştırma yöntemleri,
geliştirme: pedagoji) ifade etmesi, seçmeli derslerin ise ulusal standartlarda sadece bölge
uzmanlığını kapsayan özel dallar ile ilgili bilgileri içeren ÖMD’leri ifade etmesi, adayın
beşinci dönemden itibaren seçmeli dersleri tercih etmesi, seçmeli dersler bölgedeki turizm
merkezlerine (sıralama, konuma göre yapılabilir) veya bölge ile ilgili genel içeriklere
yönelik belirlenebilir, her iki açıdan örnek verilecek olursa; beşinci yarıyıldaki seçmeli
derslerin illere (örn; Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman)veya il sayısı az olan bölgelerde
belirli turizm merkezlerine (örn; Akdeniz Bölgesi’nde Kemer, Side, vb.) veya il sayısı fazla
olan bölgelerde illerin/merkezlerin birleştirilmesine (örn; doğu, batı, kuzey ve güney
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illeri/merkezleri) göre, genel içerik olarak da İç Anadolu Bölgesi Turizm Coğrafyası, vb.
şeklinde belirlenebilir, ders saati oranları açısından yabancı dilin diğerlerinden ağırlıklı
olması, toplam ders sayısı oranları açısından en yüksekten başlayarak sıraya göre AMD,
yabancı dil, ÖMD, GTSD ve AGD (araştırma yöntemleri ve pedagojik derslerin oranları
eşit olabilir) şeklinde olması, içerik olarak araştırma derslerinin araştırma yöntemlerini ve
geliştirme derslerinin pedagojik eğitimi içermesi, araştırma yöntemleri dersleri ile adaya
nasıl araştırma yapacağı, turizm-seyahat-turist rehberliği ile ilgili bilgiye nasıl ulaşacağı ve
nasıl öğreneceği (öğrenmeyi/düşünmeyi öğrenme, bilgiye ulaşma yollarını bulma
ediniminin geliştirilmesi) ve pedagojik dersler ile adaylara “rehberlik kapsamında bilginin
turiste en iyi aktarma şeklinin (rehberlik sanatı) öğretilmesi” konularında adaya yeterlik
kazandırılması (bilgileri aktarma becerilerinin geliştirilmesi), araştırma yöntemleri
derslerinin bölümde bu konularda uzmanlaşmış öğretim elemanları tarafından verilmesi
(bu derslerin uygulamalarına yönelik öneriler şunlardır; ders konularına göre
araştırmaların yapılması, bu araştırmaların aday tarafından sunumunun yapılması ve
adaylar arasında tartışılması), pedagoji derslerinin ise teorik kısmının pedagoji uzmanları
ve uygulama kısmının ise turist rehberliği uzmanı akademik personel tarafından verilmesi
(bu derslerin uygulamalarının uygulama birimlerinde gerçekleştirilmesi), araştırma
derslerinin ikinci yarıyıldan ve geliştirme derslerinin ise dördüncü yarıyıldan itibaren
verilmesi. Bu süreçte ayrıca yabancı dil eğitimi ile ilgili şunlar önerilmektedir; her
dönemde adaya hazırlık sınıfında eğitim aldığı uzmanlık yabancı dil dersinin ve buna ek
olarak ikinci yabancı dil dersinin verilmesi, hazırlıkta ve diğer dönemlerde ikinci yabancı
dil dersinin uzmanlık yabancı dil dersine göre ders yükünün hafif olması, tüm ders
içeriklerinin her dönemde mesleki içerikli olması, derslerin “Mesleki…” sıfatıyla
adlandırılması (örn; Uzmanlık Yabancı Dil: Mesleki İngilizce-1 ve İkinci Yabancı Dil:
Mesleki Almanca-1) (“Mesleki…” sıfatından kasıt sadece turizm, seyahat ve turist
rehberliği alanına yönelik dil eğitiminin uygulama ağırlıklı olarak verilmesidir, örn; ören
yerlerinin, müzelerin, sanat eserlerinin vb. anlatımı), içeriklerin beşinci yarıyıldan itibaren
bölge turizmi ağırlıklı olması ve son dönemde ise “Akademik İngilizce” olarak
adlandırılan dersin verilmesi (amaç, akademik çalışmaların anlaşılması). Diğer bir açıdan,
yabancı dil derslerinin içerik açısından diğer mesleki derslerle doğru orantılı olması
dolayısıyla Türkçe dilinde verilen derslerin eş zamanlı olarak yabancı dilde de karşılığının
verilmesinin sağlanması, derslerin edinmeye yönelik verilmesi ve yabancı dil derslerinin
uygulamalarının dinleme ve konuşma ağırlıklı yapılması (dinlet-konuştur). Bölüm öğrenci
danışmanlığı ile ilgili ise şu öneriler getirilebilir; bölüm danışmanlık hizmetlerinin üç
türden yapılması, birinci tür danışmanlığın ders kayıtları vb. işlemleri kapsaması ve
araştırma görevlilerine verilmesi (görev süresi: bir yıl), ikinci tür danışmanlığın adayın
akademik ve mesleki gelişimlerinin takibi, vb. kapsaması ve bölüm kadrolu öğretim
elemanlarına verilmesi (öğrenci sayısı, toplam öğrenci mevcudunun öğretim elemanı
sayısına bölünmesiyle belirlenebilir, her yarıyılda danışman öğretim elemanı değişikliği
yapılabilir, öğretim elemanı sayısına göre bir gruba iki mesleki danışman da atanabilir) ve
üçüncü tür danışmanlığın ise aktif mesleki danışmanlık statüsünde olması ve söz konusu
bölgedeki Turizm Konsey Şubesi’nde Turist Rehberliği Meslek Şube Başkanlığına
verilmesi (örn; meslek edinme, kariyer yapma ve bölge turizmine/rehberliğine yönelik
üyeler tarafından verilen eğitim programlarına katılma, vb.).Diğer bir açıdan, lisans
programı, sektöre turist rehberleri kazandırmasının yanı sıra lisansüstü programlara diğer
bir deyişle akademiye aday hazırlayan bir programdır. Dolayısıyla bölümün, adaya hem
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meslek edindirme hem de adayı lisansüstü eğitime hazırlaması söz konusudur. Bu
doğrultuda bölümde verilecek eğitimin içeriği, adaya her iki açıdan yeterlik
kazandırmasına yönelik olmalıdır. Bunun için akademik altyapı oluşturulurken adayı
lisansüstüne hazırlayabilecek bilgi ve becerinin de kazandırılması gerekmektedir (örn;
adayın sürekli araştırma yapmaya teşvik edilmesi). Bu bilgi ve beceriler ayrıca meslekte
uzmanlaşma açısından gerekli olduğu söylenebilir (örn; adayın araştırma becerileri ile
mesleğe, hizmet verdiği bölgeye ve turist davranışlarına yönelik güncel gelişmeler ve
eğilimlerle ilgili bilgi sahibi olabilir). Bu amaçla adayların turizm, seyahat ve rehberlik ile
ilgili akademik ve sektörel bilgi içerikli programlara katılımının sağlanması önerilmektedir
(katılımın dinleyici pozisyonunda olması). Bu amaçla, Akademik Organizasyon Kurulu
tarafından her yıl en az iki programın (seminer, konferans, panel vb.) gerçekleştirilmesi
önerilmektedir (özellikle turist rehberliği alan uzmanı araştırmacılar tarafından
verilebilir).
Mesleki açıdan altyapının oluşturulmasına yönelik öneriler aşağıda sunulmaktadır.
Rehberlik eğitiminde, özellikle uygulama çerçevesinin genişliğinin eğitime önemli katkı
sağladığı bilinmektedir (Türker, Güzel ve Türker, 2012). Bundan hareketle bu çalışmada,
deneyimin mesleki uygulamalar ile kazandırıldığı düşüncesiyle mesleki altyapı
oluşturma, “eylemli rehberlik uygulamaları” ana başlığı altında “rehberlik fiili çevre
deneyimi uygulamaları” ve “rehberlik fiili sahne deneyimi uygulamaları” olmak üzere iki
açıdan değerlendirilmektedir. Bu uygulamaların, belirli bir çevreye yönelik yapılması ve
Mesleki Organizasyon Kurulu ile bölgedeki/ildeki Turizm Konsey Şubesi tarafından ortak
düzenlenmesi önerilmektedir. Bu durumda, gerçek/fiili saha; üniversitenin bulunduğu
coğrafik bölgeyi, merkez; bölgedeki varış yerlerini, ürün ise varış yerindeki çekicilikleri
ifade etmektedir. Sahne ise meslek için gerekli olan sosyal becerilerin geliştirildiği her bir
uygulama alanına yönelik olayı/durumu ifade etmektedir. Dolayısıyla fiili çevre deneyimi
uygulamaları, adaya söz konusu bölgede mesleğin fiili boyutlarına yönelik deneyim
kazandırma ve mesleki yatkınlığı artırma amaçlı yapılan uygulamaları ifade etmektedir.
Bu kapsamda, bölge uygulama gezileri düzenlenebilir. Bu uygulamaların öğretim
elemanları ve profesyonel turist rehberi eşliğinde üçüncü sınıftan itibaren her akademik
yılın sonunda yapılabilir (yabancı dil ağırlıklı). Gezi bölgesi, söz konusu akademik
yarıyıldaki/yıldaki seçmeli derslerde içeriği verilen merkezlere göre seçilebilir. Her gezide,
adaylara rehberlik rolü verilerek birbirilerinin bilgilerinden, becerilerinden ve
tecrübelerinden yararlanma fırsatı verilebilir. Bu uygulamalarda, her turistik merkeze ve
ürüne has rehberliğin fiili boyutları olduğu göz önünde bulundurulduğunda, duyu
organlarıyla bölgede yer alan turizm merkezlerinin ve çekiciliklerinin fiziki (ulaşım,
konum, vb), beşeri, tarihi, kültürel, vb. özelliklerinin ve alan ile ilgili
durumlara/olaylara/şartlara vb. aşinalığın pekiştirilmesi sağlanabilir. Gerçek/fiili sahne
deneyimi uygulamaları ise adaya bireysel eğilimleri ve mesleğe ve bölgeye yönelik
öğrendikleri ile fiili çevrede kendini gerçekleştirme fırsatı verilerek mesleğin gerektirdiği
sosyal becerileri/yetenekleri pekiştirme ve güçlendirme amaçlı yapılan mesleki gelişim
faaliyetlerini ifade etmektedir (örn; grup karşısında konuşma, beden dili, etkileme, sorun
çözme, zorluklarla başa çıkma, organize etme, grubu yönetebilme, ilişki kurma, vb.). Bu
kapsamda, tiyatro, eğlence, yarışma, sergi, seminer, bölge tarihi-turistik-kültürel zenginlik
tanıtım ve bölüm geleneksel programları, aday-rehber buluşturmaları, vb. etkinlikler
yapılabilir. Bu etkinliklerin içeriği ile ilgili öneriler sunulacak olursa; etkinliklerin Türkçe
ve
yabancı
dillerde
yapılması,
tiyatro
etkinliklerinde;
belirli
turizm

770

merkezlerine/ürünlerine göre içeriğin oluşturulması, adayların her birinin turist rehberliği
karakterini canlandırması, eğlence aktivitelerinde; her adayın turist rehberliği karakteri ile
rekreasyon ve animasyon gösterileri yapması (örn; bir turist rehberinin turistleri
eğlendirmesi, şovlar, vb.), yarışmalarda; turizm, seyahat, turist rehberliği alanlarıyla, bölge
turizmi ile ilgili bilgi (şubeler veya diğer üniversiteler arasında olabilir), en iyi yetenek
(yeteneğini gösterme), en iyi rehberlik sunumu (turistik merkez/ürünlerin veya sunumu)
ve spor (koşu, voleybol, futbol, vb.) yarışmalarının düzenlenmesi, sergi ile ilgili
aktivitelerde; adayların ders kapsamında hazırladıkları gereçlerin sergilenmesi (örn;
gösterge bilimi dersi kapsamında hazırlanan materyaller) ve sunumlarının yapılması,
seminerlerde; adayların söz konusu bölgeye yönelik ürettikleri projelerin sunumunu
yapmaları ve tartışmaları, bölge tarihi-turistik-kültürel değerlerin tanıtıldığı
programlarda; üniversitenin bulunduğu ilin ve bölgenin tarihi, turistik ve kültürel
değerlerin adaylar tarafından bir turist rehberi modeli ile geniş kitlelere tanıtılması (örn;
bölgede kamu kurumları veya özel sektör veya fakülte tarafından turizm merkezlerinde
düzenlenen faaliyetlerde sunumlar yapılabilir), bölümün geleneksel programlarında;
öğrenci-akademik personel buluşturularak mesleki gelişim veya meslekle ilgili diğer
konularda kutlamaların yapılması, bu kutlamalarda adaylara kutlama yapılan olaya özgü
kısa konuşma yapma fırsatının verilmesi veaday-rehber buluşturmalarında; adayların
profesyonel turist rehberleri ile buluşturulması, rehberlerin sahne tecrübelerini (örn;
otobüsteki sahne tecrübeleri) olay yerinde adaylara aktarması, rehber ile birlikte sahne
uygulamalarının yapılması (farklı rehberlerin yeteneklerinden becerilerinden
yararlanma). Staj uygulamasına yönelik öneriler ise şunlardır; staj işlemlerinin
organizasyon kuruluna bağlı idari personel tarafından yürütülmesi, stajın 4 kademede (1.,
2., 3. ve 4. Yıl yaz sezonları) toplam 8 ay sürede gerçekleştirilmesi, her kademenin 2 aylık
süreyi kapsaması, uygulamanın seyahat acentelerinde adayların profesyonel turist
rehberlerinin yardımcısı olarak yapılması, staj bölgesinin üniversitenin bulunduğu bölge
olması, her etabın bölgenin farklı kesimlerinde gerçekleştirilmesi(staj bölgeleri, bölgedeki
Turizm Konsey Şubesi tarafında belirlenebilir) ve danışman öğretim elemanı tarafından en
az 2 denetimin yapılması ve raporlanması.
Akademik ve mesleki altyapı oluşturma sürecinde, adaya mesleğe yönelik bilgi ve
deneyim kazandırmaya eş zamanlı olarak aday ve meslek arasındaki uyumun da
sağlanması gerektiği önerilmektedir (mesleğe uyumlaştırma). Eğitim süreci; kişiliğin,
yeteneklerin ve becerilerin gelişiminin (özellikle sosyalleşme) devam ettiği önemli bir
süreçtir. Bu süreç adayın mesleki kişiliğini, mesleğe yönelik tutum ve davranışları
doğrudan etkilemektedir (Aslan, Ünüvar ve Başoda, 2012). Örneğin kişiliğin, öğrencilerin
turizm sektörüne uyumu (Aslan, Ünüvar ve Başoda, 2012), meslek seçimi (Köroğlu, 2014)
ve kariyer yapma isteği (Temeloğlu ve Aksu, 2016) ile ilişkisi olduğu ortaya
konulmaktadır. Yıldız, Kuşluvan ve Şenyurt’a (1997) göre ise turist rehberliği lisans eğitimi
süreci, adayların kişisel gelişimlerine önemli düzeyde yatırım yaptığı bir süreçtir. Diğer bir
açıdan, eğitim ve öğretim kavramlarının tanımları incelendiğinde eğitimde öncelikle
bireysel özellikler daha sonra da bilgi aktarması ve pekiştirilmesi üzerinde durulacağı
söylenebilir. Eğitim, “çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için
gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde
veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye” olarak tanımlanmaktadır (Türk
Dil Kurumu – TDK, 2016). Öğretim ise “belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi,
tedris, tedrisat, talim”, “öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri
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sağlama ve kılavuzluk etme işi” (TDK, 2016), “bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye
belli dal ya da konularda bilgi verme”, “bir alana özgü bilgileri öğrencilere kazandırma
süreci”, kısacası “bir eğitim kurumunda önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde
amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yürütülen uygulamalar” şeklinde
tanımlanmaktadır (Güneş, 2014:2). Diğer bir açıdan, profesyonel iş hayatında, çevre, iş ve
kişi arasında sosyal ve psikolojik açıdan önemli bir ilişki olduğu bilinmektedir. İş
ortamının fiziksel ve psikolojik özellikleri, çalışanların bilişsel, duygusal ve davranışsal
yapılarını etkilemektedir (Bitner, 1992). Ayrıca iş çevresindeki durumlar ile çalışanların
kişisel eğilimlerini güçlendirmesi arasında ilişki olduğu ileri sürülmektedir (Ickes, Snyder
ve Garcia, 1997). Bir diğer yaklaşımda, Zimmerman’a (2008) göre her birey bilişselduygusal bir sisteme sahiptir ve bu sistem çevreden gelen uyarıcıların ve bilgilerin bireyde
ne tür zihinsel işlemlerden (kodlama, yorumlama, tepki) geçtiğini etkilemektedir
(Kuşluvan, Başoda ve Kuşluvan, 2016). Edwards, Caplan ve Harrison’a (1998) göre ise
çalışanların bireysel özellikleri (kişiliği, bilgisi, yetenekleri, becerileri, tutumları, eğitimi
vb.) ile çevre arasındaki uyum, kişi-iş uyumunu ortaya çıkarmaktadır. Mesleki kişilik
açısından değerlendirildiğinde, önemli kişisel kaynaklardan biri de hizmet verme
yatkınlığı kişilik özelliğidir. Bu özellik, doğuştan gelen özellikler ile öğrenme ve
sosyalleşme deneyiminin etkileşimi ve birleşimi sonucu oluşmaktadır (Kuşluvan, Başoda
ve Kuşluvan, 2016:81). Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada, sosyal ve psikolojik açıdan
adayı mesleğe ve mesleğin yerine getirildiği çevreye (durumlara) uyumlaştırmaya yönelik
uygulamaların yapılması önerilmektedir. Mesleğe Uyumlaştırma, altyapı oluşturma
sürecinde, adayların kişisel kaynaklarını kullanma ve geliştirme ve bu kaynakların
rehberlik mesleğinin gerektirdiği kişisel kaynaklar ve çevresel durumlar ile uyumlaştırma
yoluyla rehberlik mesleğine yatkınlığını artırma ve sonuç olarak kendine has bir rehberlik
modelini oluşturma için gerekli uygulamaları ifade etmektedir. Dolayısıyla genel olarak
uyumlaştırma süreci; adayın bilgi, beceri ve yetenek açısından kendini tanımasını, turist
rehberliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim edinerek bunları geliştirmesini ve
mesleğini tanımasını, sahip olduğu bireysel kapasitesinin turist rehberliği mesleğinin
gerektirdiği bilgi, beceri ve yetenekler ve mesleğin yerine getirildiği çevrenin özellikleri
(durumlar) ile uyumlaştırarak (Aslan, Ünüvar ve Başoda, 2012) rehberliğe yatkınlık
derecesini artırmasını ve bu kaynakları kullanarak mesleği ile ilgili üretken, yapıcı,
yaratıcı, özgün ve geliştirici bir model oluşturmasını sağlama gibi adımlardan oluşabilir.
Bundan hareketle bu çalışmada turist rehberi adayı, kişisel kaynaklarını kullanma,
geliştirme ve mesleğin gerektirdiği kişisel kaynaklarla ve durumlarla uyumlaştırma
yoluyla mesleki kişiliğini geliştirme çabasıyla turist rehberliği mesleğini yapabilecek
akademik ve mesleki altyapı yeterliği edinen kişiler olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla
turist rehberliği bölümünün temel amacı ise adaya bireysel kapasitesini/kaynaklarını
geliştirme ve mesleğin gerektirdikleriyle uyumlaştırma yoluyla mesleki kişiliğini
geliştirmeye imkân verme doğrultusunda turist rehberliği alanıyla ilgili akademik ve
mesleki yeterlik altyapısının kazandırılması şeklinde ifade edilebilir. Bu kapsamda, eğitimöğretim sürecinde özellikle teorik ve mesleki uygulamalarda, adayların olumlu özellikleri
üzerinde durulması(Luthans, 2002) bu özelliklerini geliştirmelerine yönelik sosyal ve
psikolojik desteğin verilmesi (bu kapsamda her yarıyılda bir rehberlik mesleğine yönelik
uygulamalı hizmet verme yatkınlığı eğitimlerinin verilebilir) ve tüm adayların okul içi ve
dışı tüm sosyal ve mesleki faaliyetlere uygulayıcı olarak katılımının sağlanması
önerilmektedir. Böylece adaylar eğitim alırken kendilerini gerçekleştirebilecekleri

772

(duygusal, bilişsel, davranışsal) için mesleğe yönelik olumlu tutumları, istekleri ve
niyetleri artabilecektir.
Modelin son boyutu ise çıktıdır. Çıktı, eğitim-öğretim sonucunda adaya akademik ve
mesleki altyapı yeterliğinin kazandırılması ve adayın mezun edilmesini ifade etmektedir.
Akademik altyapı yeterliği, adayın mesleği icra edebilmesi için edindiği gerekli bilgilerden
oluşan bilgi haznesini ifade etmektedir. Mesleki altyapı yeterliği ise adayın belirli bir fiili
sahada mesleği icra etmesi ve mesleki ehliyete ulaşması için edindiği gerekli beceri ve
deneyimlerden oluşan deneyim haznesini ifade etmektedir. Mezuniyet ile ilgili ise
adayların üç şartı yerine getirmesi ile mezuniyetinin sağlanması önerilmektedir; teorik
derslerden başarılı olma, mesleki yeterlik baraj puanını aşma/mesleki yeterlik geçer not
alma ve stajını tamamlama. Teorik derslerden başarılı olma, akademik; mesleki yeterlik
baraj puanını aşma ve stajını tamamlama ise mesleki açıdan altyapı yeterliğini ifade
etmektedir. Türkiye’deki turist rehberliği lisans bölümlerinde mevcut mezuniyet
şartlarından farklı olarak bu çalışmada, mesleki yeterlik baraj puanını aşma şartının
getirilmesi önerilmektedir. Bu şartı yerine getirmeyle ilgili süreç şu şekilde açıklanabilir;
mesleki ve akademik organizasyon kurulu tarafından yürütülen uygulamaların
sonucunda, bu kurullar tarafından faaliyetlere katılan her bir aday için kayıtların tutulması
(katılımcıların isimlerinin, görevlerinin listelendiği evrak & toplu görsel kayıtlar –fotoğraf,
video-),bu kayıtların bölüm sekreterliğindeki görevliye teslim edilmesi ve bu görevli
tarafından düzenlenerek öğrenci işlerine verilmesi, öğrenci işleri tarafından ise faaliyet
katılımlarının puanlanarak (her bir faaliyet katılımına yönelik önceden belirlenen puan
cetveline göre)bu puanları her bir adayın mesleki gelişim dosyalarına kaydetmesi, eğitimöğretim sonucunda tüm puanların toplanması ve son olarak adayın kazandığı toplam
puanın önceden belirlenen baraj puanını aşması durumunda mezuniyet için şartın yerine
getirilmesi. Ayrıca adaylara diploma ile birlikte eğitim-öğretim sürecinde katıldığı tüm
faaliyetlere yönelik mesleki gelişim dosyalarının bir nüshasının ve bölge rehberliği yeterlik
belgesinin verilmesi önerilmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de, rehberlik mesleğinin icra edildiği sahaların ve bu sahalara yönelik bilgi
çerçevesinin oldukça geniş olması, rehberlik eğitiminin verildiği bölümler ile seyahat
işletmeciliği bölümünün birleştirilmesi, bölümde alan uzmanları sayısının oldukça az
olması, bu bölümün yer aldığı kurumlarda uygulamaya yönelik fiziksel kapasitelerinin
yetersiz olması, bölümün içerik ve uygulama açısından eğitim sistemlerinin dağınık ve
oldukça geniş kapsamlı olması ve derslerin; eğitimin gerektirdiği içerikten oldukça uzak
olması, bölümün amacı doğrultusunda belirlenmemesi, uygulamalarının oldukça az
olması vb. sorunlar (9.ATEAK, 2016), bölümün amaçlarına ulaşmasını zorlaştırmaktadır.
Bölümün temel amacının adaya mesleği yapacak altyapıyı kazandırmak olduğu kabul
edilmesinden hareketle bu çalışmada önerilen model, turist rehberliği mesleğinin özüne
bağlı yapıcı, üretken ve dinamik bir yaklaşımla turist rehberliği lisans bölümünün
işlevselliğini artırma yolu ile adaya akademik ve mesleki açıdan altyapı yeterliği
kazandırma sürecini açıklamaktadır. Adaya kaliteli bir altyapı kazandırmak için
araştırmada önerilen modelden çıkarılan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; alan
uzmanlarından oluşan bir kadroyu sürekli üretmek ve geliştirmek için aktif tutmak,
güdüleyici bir atmosfer oluşturmak, eğitim içeriğini mesleğe özgü sistemli hale getirmek,
eğitimin uygulama boyutuna ağırlık vermek (adayların mesleki olarak sürekli
gelişimlerini sağlamak), yabancı dil ağırlıklı uygulamalı eğitim vermek, bölge rehberliği
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odaklı uygulamalı eğitim vermek, mesleki altyapı oluşturmayı akademik ve mesleki olarak
ayırmak, bireysel gelişimi artırmak, sosyal ve psikolojik açıdan adayları mesleğe
uyumlaştırmak ve mesleki yatkınlığı artırmak. Dolayısıyla modelin, yukarıda belirtilen
sorunlara yönelik belirli açılardan çözüm önerilerinin sunulduğu bir model olarak da
görülebilir. Ayrıca bu modelin, Türkiye’de turist rehberliği lisans programının işleyişine
daha yapıcı, üretken ve dinamik bir boyut kazandırmaya, turizm eğitiminin hak ettiği
kaliteye ve standarda ulaşmasına, turizm sektörünün kaliteli insan kaynağı standardını
kazanmasına ve hizmet kalitesinin artmasına, bölgedeki turizm hareketliliğine (mesleki
uygulamalar sayesinde) ayrıca turizm temel alanda akademiye kaliteli bilim insanı
kazandırmaya ve bilimin gelişmesine katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Model, bazı
açılardan kısıtlı kaldığı söylenebilir. Örneğin; hazırlık ve ana eğitim ders planının, her
uygulamalı derse yönelik uygulama biçiminin verilmemesi. Bu model esas alınarak
gelecekte yapılacak çalışmalarla ilgili öneriler şunlardır; araştırma modelleri geliştirilerek
bölümün yapısı ve eğitim-öğretim sürecine yönelik adayların tutumlarının belirlenmesi,
bu tutumlar ile mesleki yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi; adayların mesleki
yeterliği etkileyen diğer faktörlerin incelenmesi (örn; duygular, istek, niyet, vb.); ayrıca
bağlamsal içeriğe göre derslerin belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılabilir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitiminde öğrenim gören Turizm fakültesi
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin yönelimlerini incelemektir. Öğrencilerin
öğretmenlik mesleğine ilişkin tercihlerini etkileyen ve motive eden görüşlerinin neler
olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma örneklemini pedagojik formasyon eğitimine katılan ve tesadüfi yolla seçilen 241
Turizm öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, Roness ve Smith (2009)’in lisansüstü eğitim
sertifikasına (PGCE) katılan, geçerlik ve güvenirlik çalışması araştırmacı tarafından
uyarlanan, ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırma elde edilen bulgular, öğrencilerin
öğretmen olmayı tesadüfi olarak seçtikleri anlaşılmaktadır. Ancak bazı öğrencilere göre
sürekli bir işlerinin olmasında etkili olabileceği ve iş piyasasında farklı seçenekler elde
etmelerinde yardımcı olabileceği, düşüncesi etkili olmaktadır. Kendi alanlarında
öğretmenlik yapma fırsatlarının bulunması öğretmenlik mesleğini seçme tercihlerini
olumlu yönde etkilemiştir. Öğretmenlik mesleğinin heyecan verici olması, çocuk
eğitimiyle anlam kazanması ve güvenilir olması önem kazanmaktadır. Öğrencilerin,
öğretmenlik mesleğinin saygınlık düzeyi ve ücreti ile ilgili yeterli bir bilgiye sahip
olmadıkları görülmektedir. Okullarda rol alan öğretmenlerin örnek bir model
sergilemeleri gerektiğini ve kendilerinin de öğretmen olduklarında olumlu model
olabileceklerini ifade ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin bazı belirsizlik duyguları
yaşamalarına rağmen öğretmen olmaya istekli oldukları söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Pedagojik eğitim, motivasyon, mesleki eğitim, öğretmenlik mesleği,
GİRİŞ
Farklı alanlarda eğitim gören bireyler yaşamlarını daha kaliteli sürdürebilmek için bir
mesleğe ihtiyaç duymaktadırlar. Mesleğe yönelik elde ettikleri yaşamsal doyum, sahip
oldukları mesleğin niteliksel yönü ile ilişkili olmaktadır. Günümüz eğitim anlayışı, mesleki
alanlar arası geçişi kolaylaştırmaktadır. Ancak istendik insan gücünün, en üst nitelikte
olmasını zorunlu kılmaktadır. Değişen meslekler ve meslekler arası geçiş ise yeni iş
alanlarını sağlamaktadır. Birçok fakülte mezunu, öğretmenlik mesleğine girmede istekli
davranışlar gösterirken, yetiştirmek istedikleri öğrencilerine bir şeyler öğretmek amacıyla
öğretmenlik mesleğini seçme tercihinde bulunurken, bazıları ise tesadüfen öğretmenlik
mesleğine yönelmektedirler. Farklı alanlardan mezunlar, son zamanlarda ülkemizde
öğretmenlik mesleğine daha çok ilgi göstermektedirler. Birçok çalışma, öğretmen
adaylarının, öğretmen olabilmeleri için hangi tür motive kaynaklarının etkili olduğunu
bizlere göstermektedir. Bir çok etken bunları sağlayabilmektedir; Öğretme ve
öğrenmekten hoşlanma, insan ilişkilerine ilgi duyma, bir meslek sahibi olabilme, işin
doyum verici yönü, aile ve arkadaş isteği ve desteği, daha kolay elde etme, boş zamanların
çok oluşu vb.. bir çok sebep öğretmenlik mesleğini tercih etme de anlamlı olabilir. Bunu
yanında, öğrencilerin kendi eğitim kurumlarında elde ettikleri deneyimleri, öğretmenlik
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mesleğinin seçilmesinde etkili olabilmektedir ( Roness ve Smith, 2009). Bu nedenle
mesleki ve teknik alanlarda öğretmen yetiştirme toplumların gelişiminde önem
kazanmıştır. Eğitimde öğretmenin yetiştirilmesi ve niteliğinin artırılması konusu en çok
üstünde durulan ve tartışılan konular arasında yer alır. Bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap
verecek niteliklere sahip öğretmen yetiştirebilmek için öğretmenden beklenen bilgi ve
becerileri taşıyan bireylerin seçilmesi şarttır ( Karslı ve Güven; 2011,70) Öğretmenlik
mesleğinin icra edilebilmesi için bireyin öncelikle bilgi aktaracağı konu alanında uzman
olması gerekir. Aynı zamanda öğretmenlik meslek bilgisine de sahip olmalıdır. Diğer bir
deyişle eğitim bilimleri alanında geliştirilmiş kuram ve ilkeleri bilmelerinin önem
oluşturmasıdır (Erden,1998: 27).
Bu durum mesleki ve teknik alanlarda öğretmen yetiştirmede, meslek öncesi eğitimi daha
hassas bir yapıya kavuşturmaktadır. Bireyin mesleki ilgi ve yetenekleri ile iş hayatını
tanıması ve meslek uyumunu sağlaması amacıyla, temel mesleki eğitimden önce
uygulanan oryantasyon niteliğindeki eğitimi alması zorunlu olmaktadır ( Alkan ve
diğ.,1996;7) Öğretmen yetiştiren kurumlar farklı alanlardaki öğretmen olmak isteyen
bireylere pedagojik formasyon eğitimleriyle bu desteği vermektedirler. Öğretmenlik
ihtiyacını karşılayan bu alanlardan biride Ticaret ve Turizm meslek alanları olmaktadır.
Turizm sektörü ülkemizde ciddi bir istihdam kapasitesine sahiptir. Bu sektörün en belirgin
yapısal özelliği hizmet sektörü olması ve iş görenlerin emeklerinin birincil olduğu işlerin
var olmasıdır (Hız ve diğ.,2015). Bu yönüyle incelendiğinde turizm sektöründeki büyüme,
nitelikli turizm personeline olan talebi büyük ölçüde artırmıştır. Ticaret ve turizm meslek
eğitimi, ticaret, banka, sigorta, maliye , pazarlama, muhasebe, sekreterlik, otelcilik ve
turizm alanlarının ihtiyacı olana ara kademe insan gücünü yetiştirmekte önem
kazanmaktadır (Alkan ve diğ.,1996;183). Bu bağlamda ortaöğretim alanında otelcilik ve
turizm okulları kurularak, bu okullarda görev yapacak nitelikli öğretmenlerin
yetiştirilmesi amaçlanmıştır.
Bu durum, özellikle mesleki ve teknik eğitimde, istendik niteliklere uygun öğretmen
kaynaklarının hazırlanabilmesi için gerekli önlemlerin nasıl alınabileceğini, onların nasıl
harekete geçirilebileceğini ve davranışlarının devamının nasıl sağlanacağını konu edinen
motivasyon boyutunu anlamamızı ön plana çıkarmaktadır. Bireyleri etkileyen en önemli
konulardan biri olan motivasyon, bireydeki istek ve arzuların önceliklerinin belirlenmesini
sağlayan, öğrenmesini olumlu yada olumsuz etkileyen uyarılma durumudur (Dörnyei ve
Otto,1998). Başka bir deyişle , bireyin bilişsel ve algısal yapısının çeşitli sosyal ve çevresel
faktörlerden etkilenmesidir (Dörnyei ve Ushioda, 2013). Alan yazın incelendiğinde
motivasyonun geniş kapsamlı bir terim olduğu görülmektedir. Motivasyonun, kişiyi belli
bir hedefe iten güdüleyici, hedefe ulaşmak için yapılan davranış ve hedefe ulaşma
yönlerinin olduğu görülmektedir (Gülerce,2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik
mesleğine girme motivasyonları değişebilir. Ancak ortak benzerliklerde gösterebilir.
(Kyrıacou, Hultgren ve Stephens,1999; Yong,1995)’a göre öğretmen adaylarının öğretmek
istedikleri bir bilgiyi öğretmekten hoşlandıkları, sosyal ilişkilerin fazlalığı ve yaz tatili
süresinin kapsamlı olması, düzenli bir gelir ve güvenli bir iş garantisi gibi… nedenlerden
dolayı öğretmenlik mesleğini tercih etmektedirler. Ayrıca, öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik algıları bu mesleği seçmede etkili olabilir.
Yenilmez ve Acat (2003)’ın araştırmasında, öğretmen adaylarının içsel motivasyonlarının
ve öğretmenliğe ilişkin ilgi ve yeterliliklerinin güçlü olduğu bulunmuştur. Öğretmenlik
mesleğine yönelik kariyer değişimini etkileyen nedenlerin, incelendiği bir araştırmada ise,
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içsel motivasyonun, dışsal ödüllenmelerden daha anlamlı olduğu belirtilmektedir
(Williams ve Forgasz, 2009).
Çalışmanın amacı
Bu araştırmada, 2015-1016 Eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim
Fakültesi pedagojik formasyon eğitimi sertifika programında öğrenim gören öğretmen
adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Bu çalışmada,
öğretmenlik mesleği için aday olan Turizm Fakültesi öğrencilerinin, öğretmenlik
mesleğine ilişkin tercihlerini etkileyen ve motive eden görüşlerinin belirlenmesi,
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bu bölümde araştırma modeli, katılımcılar ve veri toplama süreci ve çözümlenmesi ile ilgili
bilgiler yer almaktadır.
Araştırmanın Modeli
Araştırmanın problemini
kullanılmıştır.

çözmeye

yönelik

olarak

betimsel

araştırma

yöntemi

Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi
pedagojik formasyon kursunda öğrenim gören, Turizm fakültesi mezunu öğretmen
adayları % 47.7’sı (N=115 ) ve son sınıf öğrencisi % 52.3’sı (N=126) toplam 241 öğrenci
oluşturmaktadır. Katılımcıların 50.6’sı kadın (N=122), ve %49,4’ü (N=119) erkek
öğrencidir.
Veri Toplama Aracı
Veriler, Roness ve Smith (2009)’in lisansüstü eğitim sertifikasına (PGCE) katılan öğretmen
adayları için hazırladıkları ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracı birkaç bölümden
oluşmaktadır. A. Öğretmenlik pedagojik formasyon eğitimine yönelik motivasyonla ilgili
bölüm ( 4 soru), B. Öğretmen olma nedenlerini ölçen bölüm (17 soru), ayrıca öğretmenlik
formasyon kursuna ve genel olarak öğretmenlik mesleğine yönelik görüşleri içeren (14
soru) sorudan oluşmaktadır. Araştırmamızda elde edilen yapılan uyarlama çalışması
sonucunda ölçeğin geneline ilişkin iç tutarlık Cronbach alpha katsayısının 0.83 olarak
bulunmuştur. Boyutlarda ise “ formasyon eğitimine motivasyon” 0.52, “ öğretmenlik
pedagojik formasyon eğitimi” 0.77, “genel olarak öğretmenlik mesleği tercihi” 0.78 ‘dir.
Ölçme aracı öğretmen adaylarının motivasyonlarını ve formasyon sürecine ilişkin
beklentilerini ölçmeye yöneliktir. Ölçme aracı pedagojik formasyon kursunun son
haftasında, gönüllü olarak katılmak isteyen öğrencilere uygulanmıştır.
Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarının anket sorularına verdikleri tepkileri, frekans ve yüzdelik değerleri
hesaplanmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Programına Katılma Nedenlerine Yönelik
Tablo-1 Turizm fakültesi öğrencilerinin (öğretmen adaylarının) pedagojik formasyon kurs’una
katılım nedenleri
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
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Öğretmen olmak istiyorum

2

Öğretmenliği tesadüfen seçtim

8

1

4

117 48.5

60

Formasyonu sadece öğretmen olarak
sürekli bir iş bulmak için alıyorum

52

21.6

Formasyon eğitimini iş piyasasında
daha çok seçeneğim olsun diye
alıyorum

45 18.7

18

7.5

63

26.1

157 65

24.9

30 12.5

27

11.2

7

55

22.8

44 18.3

47 19.5

43 17.8

58

24.1

47 19.5

41 17.0

50 20.7

2.9

Tablo 2 de bulunan Turizm fakültesi öğrencilerinin ( öğretmen adayları) formasyon
programına katılım nedenlerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, öğrencilerin %85’i
öğretmen olmak istediklerini ifade etmektedirler. Bu bilgiyi destekler nitelikte %75’i
öğretmenliği tesadüfen seçmediklerini belirtmektedirler. Öğrencilerin %37’si formasyon
kursuna katılmalarını sürekli bir işlerinin olması ile ilişkilendirirken, %44’ü sürekli bir iş
elde etmek için almadıkları yönünde görüş belirtmektedirler. Aynı zamanda öğrencilerin
%42’si formasyon eğitimini iş alanında daha çok seçenek elde etmek için almadıklarını,
%37’si ise iş seçeneklerini çoğaltmak amacıyla aldıklarını ifade etmekteler. Kararsız
öğrencilerinde oldukları görülmektedir.
Turizm fakültesi öğrencilerinin öğretmen olma isteklerinin yüksek olmasının yanında,
öğretmen olmaya yönelik tesadüfi bir seçimle adım attıkları anlaşılmaktadır. Pedagojik
formasyon eğitimine katılmalarını bazı öğrenciler sürekli bir iş elde etmek amacıyla
bazıları böyle bir düşüncede olmadıkları halde katıldıklarını belirtmektedirler. Bunun
karşın iş piyasasında daha çok seçenek elde etme düşüncesine sahip olanlar olduğu gibi,
bu düşünceyi kabul etmeyenlerde bulunmaktadır. Bu görüşlere rağmen mesleğin içinde
yer almak istemeleri yeni meslekler elde etmeye yönelik motivasyonel yönlerinin güçlü
olduğunu göstermektedir. Roness ve Smith’in (2009) yaptıkları araştırmada pedagojik
sertifika eğitimine katılım nedenlerinden birisinin de iş piyasasında daha çok seçenek elde
etmeye yönelik olduğu bulunmuştur. Tabi ki yeni meslek arayışları, öğrencilerin
ihtiyaçlarından kaynaklanan içsel motivasyonlarını olumlu etkilemektedir. Özellikle ilgi,
yetenek ve merak yönleri ön plana çıkmaktadır (Yazıcı, 2009). Ayrıca kendi özel alan
bilgilerini, formasyon destekli bir eğitimle geliştirmek istemeleri hem kariyer gelişimlerini
hem de sürekli bir iş elde etme düşüncesini sağlamaları yönünden olumlu motivasyon
kazanmalarına yardımcı olmaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda
öğretmenlik mesleğinin özel bir ihtisas mesleği olduğu belirtilmektedir (MEB,1973). Bu
nedenle mesleğin gerektirdiği, öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan
eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanabilmektedir. Öğrencilerin formasyon
kursundaki ele edecekleri bilgi ve becerileri, yeni iş alanlarında kullanabilecekleri gibi,
kendi kişisel gelişimlerine olumlu katkıda bulunacakları yönü ile de değerlendirilebilir.
Öğrencilerin bu tür bir kursa katılımları konusunda fikir belirtmeyenlerin ise çelişkili bir
durum yaşadıkları söylenebilir. Tabi ki bu yönüyle incelendiğinde, kurstan istenilen
verimlilik, beklenti düzeylerini olumsuz etkileyecektir.
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Öğretmen Adaylarının Öğretmen Olmayı İsteme Nedenlerine Yönelik Görüşleri

f

%

f

%

f

Kendi alanımda çalışmak isterim

2 0,8

5

2,1

15 6,2

91 37,8

128 53,1

Diğer insanların benim alanıma ilgi
göstermelerini isterim
Öğretmeyi seviyorum
Gençlerle çalışmak istiyorum
Bir öğretmen olarak yaratıcılığımı
kullanabilirim

8 3,3

14 5,8

28 11,6

111 46,1

80 33,2

5 2,1
2 0,8
1 0,4

3
2

18
20
16

7,5
8,3
6,6

83 34.4
96 39,8
98 40,5

135 56
120 49,8
124 51,2

Öğretmeyi bir meslek olarak
görüyorum
Çocuklara ve gençliğe gelişimlerinde
ve insan olmalarında yardım etmek
istiyorum
Öğretmenlik,alanımla yapabileceğim
tek iştir

7 2,9

19 7,9

38 15,8

84 34,9

93 38,6

4 1,7

8

6

79 32,8

144 59,8

47 19,5

64 26,6

54 23

48 19,9

28 11

Öğretmenlik
için
kabiliyetim
olduğunu düşünüyorum

1 0,4

3

1,2

27 11,2

118 4 9

92 38,2

Öğretmenlik heyecanlı bir meslek
gibi görünüyor
Öğretmen olarak gelecek nesli
yetiştirebilirim
Öğretmenler diğer mesleklerden
daha iyi bir tatil düzenlemesine
sahiptir
Bütün ülkede iş bulma olanağı var
Çalışma zamanının sadece bir kısmı
sabit
Okul çalışmak için güvenilir bir yer
Çocuklarla ve gençlerle çalışmak
anlamlıdır
Öğretmen olarak çok büyük oranda
özgürlüğüm var

6 2,5

17 7,1

33 13,7

119 49,4

66

5 2,1

5

12

105 43,6

114 47,3

17 7,1

26 10,8

55 22,8

74 30,7

69

26 10,8
17 7,1

36 14,9
23 9,5

81 33,6
70 29,0

52 21,6
88 63,5

46 19,1
43 17,8

7
6

15 6,2
5 2,1

37 15,4
25 10,4

103 42,7
102 42,3

79 32,8
103 42,7

22

82 34.0

78 32,4

48 19,9

2,9
2,5

11 4,6

1,2
0,8

3,3

2,1

9,1

%

2,5

5

f

Tamamen
Katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum
Katılmıyorum

Öğretmen adayı olma nedenleri

Tamamen
Katılmıyorum

Tablo-2 Turizm fakültesi öğrencilerinin öğretmen olmayı isteme nedenleri

%

f

%

27,4

28,6

Tablo-2 ‘de görüldüğü üzere, öğretmen olmayı isteme nedenleri incelendiğinde,
öğrencilerin % 90’ı kendi alanlarında öğretmen olarak çalışmak istiyorlar. %79’u
başkalarının kendi alanlarına ilgi göstermelerine yönelik beklenti içerisindeler. %90’ı
öğretmekten hoşlandıklarını, %89’u gençlerle çalışmak istediklerini, %90’ı öğretmen
olduklarında yaratıcı yönlerini kullanabileceklerini, %73’ü öğretmeyi bir meslek olarak
gördüklerini, %92’si çocukları ve gençleri eğitmeyi bir değer olarak düşündüklerini ve
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%91’i öğretmen olarak gelecek nesli yetiştirebilecek düzeyde olduklarını, %76’sı
öğretmenliğin heyecanlı bir meslek olmasını ve %79’u kendi kabiliyetlerinin öğretmenliğe
uygunluğunu, %59’u tatil süresinin diğer meleklerden daha çok olmasını, %81’i çalışma
zamanının belirli kısımlarının sabit olmasını, %85’i okullarda çalışmanın güvenli ve
emniyetli olmasını, %83’ü çocuklarla ve gençlerle birlikte eğitim içerisinde olmanın daha
anlamlı olacağını, %51’i öğretmenlikte özgürlüğün daha çok hissedildiğini ancak
%34’ünün kararsız oldukları ifade edilmektedir. Bunların yanında öğrencilerin %46’sı
öğretmen olmayı okudukları alanlarıyla ilgili olarak yapacakları tek bir iş olarak
görmüyorlar. Buna karşın %31’i yapabilecekleri tek iş gibi görüyorlar. %23’ü ise kararsız
olduklarını belirtmekteler. Öğrencilerin % 41’i öğretmen olarak ülkemizde iş
bulabileceklerine inanıyorlar, %25’i ise inanmıyorlar. % 33’ü bir fikir sahibi olmadıklarını,
ifade ediyorlar.
Öğretmen adaylarının, Ticaret ve Turizm meslek liselerinde kendi branşlarında
(alanlarında) öğretmen olarak çalışmak istedikleri yönündedir. Kendi alanlarının başkaları
tarafından önemsenmesini istemekteler. Roness ve Smith (2009) pedagojik formasyon
eğitimi alan öğrencilerin, öğretmen olmak istemelerindeki motivasyon kaynaklarından
birisini, kendi akademik alanlarında öğretmen olarak çalışacaklarına bağlamaktadırlar.
Araştırmamızda elde edilen bulgular, öğrencilerin öğretmen olmayı isteme nedenlerini
açıklarken, öğretmekten hoşlandıklarını ve gençlerle çalışmaktan zevk alacaklarını,
gençlere toplumsal ve kişisel değerleri aktarmaktan mutlu olacaklarını, gençlerle birlikte
eğitim –öğretim sürecinde olmanın daha anlamlı olacaklarını, öğretmenliğin heyecanlı bir
meslek olduğunu, kendi yeteneklerinin bu mesleği yapabilecek özelliklerle donanımlı
olduklarını, tatillerinin ve çalışma zamanının belirli bir süreyle sınırlı oluğunu, güvenilir
ve emniyetli bir iş ortamına sahip olacaklarını belirtmekteler.Young (1995) öğretmenlik
mesleğini, gençlerin eğitimi ile ilgilenme, uygun çalışma saatlerinin koşulları ve garantili
bir iş olması gibi nedenlerin öğretmen adaylarının, seçimlerinde etkili olduğunu ifade
etmektedir İncik ve Akay’ın (2014) çalışmasında pedagojik formasyon kursundan
yararlanan öğrencilerin öğretmen yeterlilik ölçütleri konusunda kendilerini yeterli
gördükleri, bulunmuştur.Bunun yanında farklı alanlarda çalışabileceklerini ve sadece
öğretmenliğin yapabilecekleri tek iş olmadığını da belirtiyorlar. Öğretmen olarak Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışabileceklerini belirtenler olduğu gibi,
umutsuzluk duygusuyla
elde ettikleri bu yeterliliklerini kullanamayacaklarına
inananlarda bulunmaktadır.
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ve Pedagojik Formasyon kurs’una
Yönelik Görüşleri

f
Pedagojik
formasyon
programı
heyecanlı gibi görünüyor

%

21 8,7

f

%

27 11,9
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f
86

%
35

f

Tamamen
katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum
Katılmıyorum

Tamamen
Katılmıyorum

Tablo-3 Turizm fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ve pedagojik formasyon
kurs’una yönelik görüşleri
Öğretmenlik mesleği ve formasyon
programına yönelik düşünceler

%

70 29

f

%

37 15,4

Öğretmen
rolünde
kendime
güvenmem
için
pedagojik
formasyona ihtiyacım var
Pedagojik formasyon derslerini dört
gözle bekledim
Pedagojik
formasyonun
dikkat
gerektiren bir çalışma olduğunu
gördüm.
Pedagojik
formasyon
uygulamalarında öğretmeyi dört
gözle bekledim
Pedagojik formasyonu yapmak için
hevesliyim( motive durumdayım)
Öğretmen olmak için istekliyim
(hevesliyim)
Öğreten maaşları yüksek
Öğretmenlik mesleği toplumda
düşük bir yere sahip
Öğretmenin rolü akademik konuları
aktarmaktır
Öğretmenin
rolü
öğrencileri
yetiştirmektir
Öğretmenin
rolü
öğrencileri,
sorularla yönlendirmektir
Öğretmenin rolü öğrencilere örnek
(model) olmaktır
Öğrencilere örnek (model) olmak
istiyorum

6

11 4,6

36 15,8

97 40,2

89 36,9

29 12

30 12,4

78 32,4

57 23,7

47 19,5

8

4

1,7

39 16,2

102 42,3

88 36,5

12 5,0

46 19,1

95 39,4

77 32

11

2,5

3,3

4,6

8

3,3

12

5,0

45 18,7

103 42,7

73 30,3

1

0,4

6

2,5

30 12,4

76 31,5

128 53,1

31 12,9
57 23,7

48 19,9
56 23,2

92 38,2
70 29

44 18,2
44 18,3

26 10,8
14 5,8

19

72 29,9

62 25,7

65 27

23

7,9

9,5

4

1,7

9 3,7

24

10

111 46,1

93 38,6

5

2,1

18

7,5

65

27

98 40,7

55 22,8

1 0,4

4

1,7

6

2,5

102 42,5

128 53,1

1 0,4

4

1,7

31 12,9

71 29,5

134 55,6

Tablo3’de yer alan öğretmenlik mesleğine ve pedagojik formasyon kurs’una ilişkin
görüşlere göre, öğrencilerin %44’ü pedagojik formasyon kursunun heyecan verici
olduğunu belirtirken %35’i ise kararsız olduklarını, %21’ise heyecanlı olmadıklarını ifade
etmektedirler. Öğrencilerin %77’si bu tür bir kurs’a öğretmen olabilmek için ihtiyaçları
olduklarını belirtmekteler. Böyle olmasına rağmen %44’ü formasyon derslerinden
yararlanırken istenilen motivasyonu gösterirken, %32’i kararsızlık yönünde yanıt
vermişlerdir. Ancak %79’u pedagojik formasyon kursunun dikkat gerektiren bir çalışma,
olduğunu ifade etmektedirler. Öğrencilerin %79’u formasyon kurs’undan elde ettikleri
bilgi ve becerinin uygulanmasında hazır olduklarını belirtirken, %73’ü elde ektikleri
formasyonun uygulanmasında motivasyonlarının yüksek olduğunu ve % 85’inin ise
öğretmen olarak bu yeterliliklerini gösterebileceklerini ifade etmektedirler. Öğrencilerin
%32’si öğretmenlik mesleğinin ücretlerinin düşük olmadığını, %29’u yüksek olduğunu ,%
39’u ise bir fikirlerinin olmadığını belirtmişlerdir. % 47’si öğretmenlik mesleğinin toplum
içerisinde yüksek bir saygınlığının olduğunu, %29’unun bu konuda kararsız olduklarını
belirtirken sadece %24’ü olumsuz bir görüş ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %39’u
öğretmenlerin rollerinin akademik konuları aktarmak olmadığını belirtirken, %36’sı bu
fikre katılmadıklarını ve %25’i ise bu konuda kararsız olduklarını yansıtmaktadırlar.
Ancak %85’i öğretmenin rolünün öğrencileri yetiştirmesi yönündedir. Bu sürecin
gerçekleştirilmesinde ise öğretmen adaylarının %63’ü, öğretmenlerin öğrencilerini,
sorularla yönlendirerek yetiştirebileceğini belirtirken, %27’si bu konuda bir fikirlerinin
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olmadıklarını ifade etmektedirler. Öğretmen adaylarının %96’sı öğretmenin rolünün
öğrencilerine model olması gerektiği yönündedir. Kendilerinin %85’i model olmak
istediklerini ifade etmektedirler.
Bu tür pedagojik formasyon programları mesleğe girişte adaylık eğitimi adı altında,
mesleği yerine getirirken de bilgi tazeleme, mesleki nitelik ve yeterlikleri artırma,
yeniliklere uyarlama ve alan değiştirme gibi amaçlarla yapılabilmektedir( Şişman,2000).
Bu nedenle öğrencilerin bazılarının formasyon kursundan ne tür beklenti içerisinde
oldukları yönünde belirsizlik yaşamaları, heyecanlarını daha az yoğunlukta yaşamalarına
neden olmaktadır. Öğretmen olmak için bu tür bir programdan geçmenin hem yasal bir
zorunluluk hem de mesleki bir gelişim süreci ile ilişkili olduğunu anlamış olmaları önemli
görülmektedir. Çalık’ın (1995) yaptığı bir araştırmada öğrencilerin pedagojik formasyon
belgesinin öğretmen atamasında zorunlu olduğunu bildikleri için katıldıklarını
belirtmişlerdir. Aynı zamanda, formasyon kursunun öğretmen yetiştirmede kazanılması
gereken mesleki formasyonu elde edebilmek için anlamlı olduğu bilinmektedir. Kiggundu
ve Nayimuli’ nun (2009) çalışmasında formasyon kursunun öğretmen adaylarını
öğretmenliğin uygulanmasına hazırlamasında etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca
kursta verilen eğitimin, öğretmen adaylarında teorik ve pratik beceriye dönüştüğü
görülmektedir.Kazanılan becerilerin okullardaki, öğretmenlik uygulaması (Staj)
çalışmalarında, gösterebilecekleri yeterliliklere sahip olduklarını, kendilerine
güvendiklerini ve motivasyonlarını yüksek düzeyde geliştirdiklerini ifade etmektedirler.
İlgan ve diğ.(2013) yaptıkları bir araştırmada öğrencilerin pedagojik formasyon
programını tercih etmeleri öğretmenlik mesleğini sevmeleri ile olumlu bir ilişki
gösterdiğini bulmuştur. Araştırmamızda Turizm alanındaki öğrencilerin genel olarak
öğretmenliği sevebilecekleri, bir meslek olarak düşündükleri söylenebilir. Öğretmenlik
mesleğinin ücreti ile ilgili tam bir bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenliğin
bir meslek olarak ne tür bir saygınlık gücüne sahip olup olmadığı konusunda da ortak bir
anlayışa sahip olmadıkları söylenebilir. Öğretmen adayları, öğretmeninin rolünü,
öğrencilerin bütün olarak yetiştirilmesi, sorgulama temelli öğretme-öğrenme sürecine yer
verilmesi ve model olmak, olarak görmektedirler. Kendilerini de öğrencilerine örnek
olarak hazırlamak istedikleri, vurgulanmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç
Elde edilen bulgular ışığında, Turizm Fakültesi mezunu olan ya da son sınıfta öğrenci
olarak pedagojik formasyon eğitimine katılan öğretmen adayları genelde öğretmen olmak
istemekteler. Bu durum öğretmen adaylarının öğretmen olmak için nasıl bir formasyon
eğitimiyle motivasyonlarını keşfedeceklerini de etkilemektedir. Ayrıca öğretmenliği bir iş
bulmak ve farklı iş alanlarında daha çok seçenek oluşturmak amacıyla, çalışma
koşullarının diğer meslek alanlarına göre daha uygun olması nedeniyle tercih etme
arayışında oldukları görülmektedir. Öğretmen adayları genellikle öğretmeyi sevmekte,
gençlerle çalışmaktan hoşlanmakta, öğretmenlik mesleği için yetenekli olduklarını
düşünmekte ve öğretmenliği bir meslek olarak görmektedirler. Öğretmenlik mesleğinin
aylık ücreti ile ilgili tam bir bilgi sahibi olmamalarına ve öğretmenlik mesleğinin
saygınlığına yönelik tam bir farkındalıklarının olmamasına rağmen, öğretmenlik
mesleğine olumlu bakmaktalar. Öğretmen adayları okul ortamında, öğretmenin rolünün
sorgulama temelli bir öğretimle öğrencilerini yetiştirmek olduğunu ifade etmektedirler.

783

Ancak öğretmenin akademik konuların aktarılması rolüne de sahip olması gerektiğini,
düşünenlerde bulunmaktadır. Öğrenciyi bir bütün ( bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal
gelişim) olarak yetiştirmek, bazı değerlerin öğrencilere kazandırılmasında rehber olmak
ve öğrencilere örnek olmak, elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır.
Öğretmen olmaya yönelik kişisel bir deneyiminiz oldu mu? Sorusuna yönelik öğretmen
adaylarının %90’ı böyle bir deneyime sahip olmadıklarını ifade etmişlerdir. Sadece %10’u
böyle bir deneyimi kısmi zamanlı iş ortamlarında yaşadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen
olmak istediğinize ne zaman karar verdiniz? sorusuna, mezun olan öğretmen adaylarının
tamamı “üniversiteyi bitirdikten sonra” cevabını verirken; son sınıfta okumakta olanların
%75’i “üniversite sırasında“, % 5.5’i “ her zaman öğretmen olmak istemişimdir”, %7.5’u
“Öğretmen olmak istediğimden emin değilim” , %12’si “ öğretmen olmak istemiyorum”
cevabını vermişlerdir. Bu bulgular araştırmaya katılan öğrencilerin alanlarıyla ilgili
mesleki kaygı yaşadıklarını, çelişkili duygular gösterdiklerini ve kendilerini güvende
hissetmediklerinin bir yansıması olarak da açıklanabilir. Buna rağmen, genel anlamda
Turizm fakültesi öğrencilerinin akademik güven duygularının ve kişisel gelişim
özelliklerinin alanlarıyla ilgili bir okul ortamında öğretmenlik yapabilecek donanıma da
sahip olduklarını göstermektedir. Bu sonuç, pedagojik formasyon eğitiminin her mesleki
alandaki öğrencinin kariyer gelişimine katkıda bulunacağını, destekler nitelikte olduğunu
göstermektedir.
Öneriler
Pedagojik formasyon dersleri pedagojik formasyon eğitimine sahip akademisyenler
tarafından verilmelidir.
Branşlarında(özel alan) yeterli öğretim elemanı olmayan üniversiteler formasyon
kurslarını açma izni YÖK tarafından verilmemelidir.
Pedagojik formasyon eğitimi ile öğretmenlik sevgisini, öğretmen adaylarına kazandıracak
öğrenme-öğretme ortamları oluşturulmalı, öğretim elamanları ve okul uygulama
öğretmenleri uygun modeller içerisinden seçilmelidir.
Mesleki ve teknik alandaki öğretmenlerin yetiştirilmesinde uygulamalı dersler gerek
üniversitedeki eğitimde gerekse uygulama okullarındaki eğitimde istendik, bilgi ve
becerilerin kazandırılması özenle gerçekleştirilmesidir.
Okul-fakülte işbirliğinde eğitim bilimleri tarafından bir değerlendirilme komisyonu
oluşturularak, pedagojik formasyon sertifika eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen
yeterlikleri ölçütleri kapsamında izlenmeli ve değerlendirilmelidir.
Üniversiteler öğretmen olmak isteyen öğrencilerinin öğretmenlik motivasyonlarını
geliştirici, kariyer danışma merkezleri oluşturmalıdır.
Öğretmen adaylarının meslekî gelişimlerine yönelik, hizmet öncesinde öğretmen eğitimi,
en az 9 hafta ile en çok 14 haftalık bir zaman aralığında geliştirilmeli, uygulanmalı ve
değerlendirilmelidir.
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ÖZET
Kadınlar, yaşamları boyunca büyütmek, beslemek ve üretmek gibi işlevleri dolayısıyla,
doğa ve çevre ile etkileşim içindedirler. Dolayısıyla, kendilerini doğaya ve çevreye hep
daha yakın hissetmekte ve kendilerini bu çevreyi koruyarak var olduğu şekilde gelecek
nesillere de aktarma konusunda sorumlu görmektedirler. Ayrıca kadınlar, tüketici olarak
satılan mal ve hizmetlerin büyük bir kısmını satın alan veya satın alınmasında etkili olan
gruptur. Bu durum turizm pazarı için de söz konusudur. Ancak turizmin ülke
ekonomisine büyük katkısı bulunurken, bilinçsiz yapıldığında da doğal kaynakları tahrip
etmektedir. Bu tahribatın engellenebilmesi için günümüzde sürdürülebilir turizmin
önemi artmaktadır. Yapılan araştırmalar “doğaya karşı sorumluluk” duygusunun,
yaradılışından dolayı kadınların her türlü davranışlarına iç güdüsel olarak yansıdığını
göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, kadın turistlerin turistik faaliyetleri tercih ederken
sergiledikleri satın alma davranışlarının sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olup
olmadığını araştırmak ve ortaya koymaktır. Böylece kadın turistlerin doğaya verdikleri
önemin, satın alma davranışları üzerinde ne derece etkili olduğu değerlendirmek
amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni, eko turizme katılan kadın turistlerden oluşmaktadır.
Bu kapsamda çalışma örneklemini Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi Kınık Eko turizm Köyü’nde
turistik faaliyet için bulunan eko turist kadınlar oluşturmaktadır. Köyde eko turizm
yapan 13 kadın ile görüşülmüş ve elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi ile
incelenmiştir. Elde edilen veriler anlamlı bölümlere ayırmak için ilk önce kodlanmış daha
sonra kod listesi oluşturulmuştur. Yapılan kodlama ve kategorilere ayırma sonucu,
kodların frekans sıklığı ile katılımcıların sürdürülebilir satın alma davranışları
ilişkilendirilmiştir. Kadınların anne olarak ailesini korumak, çocuklarına temiz bir
gelecek bırakmak ve turistik faaliyet gerçekleştirirken de sürdürülebilirlik
uygulamalarını destekleyerek sürdürülebilir satın alma davranışı sergiledikleri, bu
çalışma sonucunda elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kadın Turist, Sürdürülebilir Satın Alma Davranışı, Turizmde
Sürdürülebilirlik
GİRİŞ
Turizm, ülkemize ekonomik anlamda büyük katkı sağlamakta olan bir sektördür. Ancak
bu ekonomik katkının bir diğer yüzü de sahip olduğumuz kaynakların tahrip olmasıdır.
Turizmin ekonomik katkı sağlarken, yarattığı tahribatı önlemek turizmin öznesi olan
insan ile mümkündür. Dolayısıyla, insanların satın alma alışkanlıklarının sürdürülebilir
şekilde olması burada büyük önem taşımaktadır.
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Birkaç yıl öncesine kadar turizm pazarlaması “deniz, kum, güneş” temeline dayalı
yapılırken, son yıllarda küresel ısınma ve çevre sorunları nedeniyle sürdürülebilir turizm
pazarlaması şeklinde yapılmaktadır. Dolayısıyla 3S faktörü yani deniz, kum, güneş,
yerini 3E faktörüne bırakmıştır. Bu faktör eğitim, eğlence ve çevre (educationentartainment- environment) temelli olmayı ifade etmektedir (Küçükaslan, 2007: s. 81).
Sürdürülebilir turizm pazarlamasının ortaya çıkmasından sonra çevreye duyarlı
yaklaşımlar tüketici olan turistlere de yansımıştır. Turistler artık, destinasyonun çevreyle
uyumunun sağlanmasına ve bu uyumla birlikte sunulan kaliteli hizmet doğrultusunda
satın alma kararı vermektedir. Dolayısıyla turizm işletmeleri, çevresel duyarlılık
konusunda aktif çalışmalar yürütmeye ve önlemler almaya başlamışlardır. Böylece
rekabet avantajı sağlamaya çalışmaktadırlar. (Türker, 1999: s. 162-166).
Son yıllarda turistik tüketicilerin davranış, talep ve değerlerinde büyük bir değişim
olduğu açıkça görülmektedir. Daha uzman hale gelmiş olan turistik tüketiciler, yeni
ürünlerde daha fazla çevreci yaklaşımların beklentisi içindedir. Sürdürülebilir turizmde,
turistik tüketicilerin sürdürülebilir satın alma davranışını benimsemiş olmaları
gerekmektedir. Sürdürülebilir satın alma davranışı, turistlerin çevreye duyarlı üretim
tekniklerinin kullanıldığı mal ve hizmetleri talep etmelerini ifade etmektedir (Moisander,
2007: s. 111). Bu davranış biçimini benimseyen turistlerin daha çok ekoturistler olduğu
görülmektedir. (Skanavis & Sakellari, 2008: s. 26).
Turizmde sürdürülebilir tüketim yapan eko turistler, ziyaret ettikleri bölgenin yerel
halkının kültürleri ile yakından ilgilenmekte, kültürel ve ekolojik olan tüm faaliyetleri
desteklemekte, yaptıkları harcamalar ile yerel ekonomiye katkıda bulunmaktadırlar.
Buradaki temel nokta, bu kişilerde doğadan hoşlanma ve doğaya zarar vermeme
duygusu ile turizm faaliyetlerinin bütünleşmesidir (Çevirgen, 2003: s. 97).
Kadınlar doğaları gereği toprağın korunması, verimin arttırılması için girişimlerde
bulunmaktadırlar. Kırsal alanlarda tarım yapan kadınlar üretime katkıda bulunurken,
şehir kesimlerinde yaşayan kadınlarda evlerinde bir çok tasarruf yapmaktadırlar
(Rüzgar, 1998: s. 282). Çevrenin korunması ve sürdürülebilir olması için kadınların bu
konuda daha önemli bir role sahip olduğu günümüzde ki bir çok çalışmada da yer
almaktadır. Bu durumun kadına doğayı kavramak, benimsemek ve korumak anlamının
yanında, doğanın yenileşme ve sürdürülebilirliğini sağlamak düşüncesi kazandırdığı
söylenebilir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Küresel ısınma ile çevre problemlerinin sonuçlarına daha da fazla maruz kalındığı bu
günlerde, gerekli tedbirler alınmazsa pek çok sosyal, politik, sağlık ve ekonomik
felaketlere yol açılabileceği gerçeği gündemdedir. Bununla birlikte, çevresel problemlerin
oluşmasında ve problemlerin çözümünde hareket noktasının üretim değil tüketimin
olduğu savunulmaktadır (Çabuk, Keleş, Nakıboğlu, 2009, s. 97). Ülkemizin sosyal ve
ekonomik payının büyük kısmını oluşturan turizm sektörü için çevre vazgeçilmez bir
kaynaktır. Bu kaynakların korunması ve varlıklarının devamlılığı için sürdürülebilir
turizme büyük önem verilmektedir (Yılmaz, Arslan, 2011, s. 5). Artan kentleşme ve
sanayileşme ile insanlar da sürdürülebilir turizme büyük ilgi göstermektedirler. Ayrıca
kaynakların korunarak, sürdürülebilirliğin sağlanması kadar bu kaynakların tüketim
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şekli de üzerinde durulması gereken bir başka noktadır. Çünkü bu noktada
sürdürülebilirlik için turistlerin, neyi, ne miktarda nasıl satın alıp tükettiği ve tüketim
sonrası satın alma davranışları önemli bir konu haline gelmiştir (Tamer, 2013, s. 113).
Çevreyi korumada, tüketimin önemli bir unsur olduğu son yıllarda yapılan çalışmalara
da yansımıştır. İnsanların demografik özelliklerine göre çevreyi koruma vaatleri ve çevre
dostu tüketim davranışları incelenmiştir. Yapılan araştırmalarda, kadınların çevreye
daha duyarlı oldukları ve çevre dostu tüketim davranışları sergiledikleri sonucuna
varılmıştır (Skanavis & Sakellari, 2008, s. 90).
Kadın Turistlerin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler
Kadınların toplumda her geçen gün ekonomik güçlerinin arttığı, toplum içerisindeki
yerinin daha da önem kazanması ile birlikte satın alma konusunda kadınların önemli bir
konumda olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca eğitim düzeyleri gün geçtikçe artan
kadınlar, çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlamışlardır (Mediacat, 2011: s. 88).
Kadınlar, tüketici olarak pazarlamacılar için ilgi duyulan bir konumda bulunmaktadır.
Konuya bu yönüyle bakıldığında kadınların hem pazarlama hem de akademik açıdan
önemli bir grup olduğu söylenebilmektedir.
Kadınların satın alma davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri, kadınların
önem verdiği değerleri oluşturan etmenlerin bilinmesidir. Başka bir ifadeyle, satın alma
sürecinde kadınların değerleri, erkeklerin değerlerinden farklıdır. (Barletta, 2003: s. 12).
Ayrıca satın alma sürecinde kadınların insan ilişkilerine nasıl yaklaştığı da bilinmelidir.
Bunun nedeni kadınlar daima kendilerini erkeklerin aksine toplumun bir parçası olarak
görmektedir. Buda kadınların insan ilişkilerinde daha çok arkadaş grubuna ait olduğunu
göstermektedir (Özdemir, 2005: s. 27).
Kadınların yakın arkadaşlarıyla ilişkileri, hayatlarında en önemli unsurlardan biridir.
Oysa ki reklamlarda kadınlar hep yalnız olarak betimlenmektedir. Ancak onlar bir eş,
anne ve birilerinin arkadaşlarıdır. Dolayısıyla kadınlar bir sorunları olduklarında ya da
stresli bir durum yaşadıklarında arkadaşlarını arayıp konuşarak rahatlamaktadırlar. Bu
da onların satın alma sürecinde konuşmayı sevmesi anlamına gelmektedir (Kanner, 2003:
s. 27). Ürünü satan kişi, karşısındaki kadın tüketiciye konuşarak bir arkadaşıymış gibi
ürünü satması gerekmektedir.
Kadınlar, her zaman bireysel değil, toplumsal davranış sergilemektedirler. Bu nedenle
kadınlar satın alma sürecinde, satıcıyı çok dinlemektedirler. O ürün hakkında başka
insanların deneyimlerini, faydalarını ve ona kazandıracaklarını uzun süre
düşünmektedirler. Ürünü yararlı bulan kadınlar, daha çok satın alma davranışı
sergilemektedirler. Bunun nedeni kadınlar her zaman doğayı ve dünyayı şu anki
konumundan daha iyi bir hale getireceklerine inanmaktadırlar. Dolayısıyla ürünlerini
tercih ettikleri işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getiren işletmeler olup
olmadıklarına dikkat ederler (Dawson, 1997: s. 1147).
Kadınların beyin yapısının farklı olması, duyu organlarının çok daha hassas olması satın
alma davranışlarında oldukça etkilidir. Kadınlar, bir mağaza reyonuna baktıklarında
erkeklerden daha geniş bakış açısı ile bakmaktadırlar. Renkler, modeller onlarda daha
belirgin ayrıntılara sebep olmaktadır. Dolayısıyla işletmeler, kadınların tercihleri
doğrultusunda ürünlerini sunmaktadırlar (Grey , 2001: s. 42).
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Yukarıda sayılanlara ek olarak kadınların satın alma davranışlarında ayrıca
mükemmelliyetçilik ve güven olması önemli bir etkendir. Alacakları ürünleri günler
öncesinden araştıran kadınlar için satıcının ses tonu, duruşu ve yüz ifadeleri çok
önemlidir. Kadın tüketiciler, satın alma sürecine bir alışveriş ötesinde zaman geçirme
aktivitesi olarak bakmaktadırlar. Aldıkları üründen memnuniyetsizlik yaşayan kadınlar
bu duruma zaman kaybı olarak değil, yaşamlarındaki bir bölümün boşa harcanması
olarak bakmaktadırlar (Gray, 2003: s. 6).
Turizm sektöründe kadınların turistik ürünleri satın alma sürecinde erkeklerden farklı
olduğu bilinmektedir (Özdipçiner, 2009: s. 1297). Turizmin öznesinin insan olması,
turistik ürünün üretildiği yerde tüketilmesi, stok yapılamaması ve hizmet için yüz yüze
iletişimin gerekmesi turizmde satın alma davranışını etkilemektedir. Özellikle kadınların
kişisel iletişime önem vermesi, turizm işletmeleri için kişisel satışı önemli kılmaktadır
(Bozok, 2009: s. 153). Kadın tüketicilerin bu ilişki kurma istekleri doğrultusunda satıcının,
kadın tüketiciye ürünü iyi tanımlayabilmesi gerekmektedir. Bunun nedeni kadın
tüketiciler, satıcıların kendilerine değer verip vermediğini bilmek isterler. Öte yandan
kadınların zaman faktörüne verdiği önem düşünülürse, turizm sektöründe çalışan
insanların, kadın tüketicilerin özelliklerini ve isteklerini iyi anlamalı, ona zamanın boşa
gitmeyeceğini düşündürecek tatil fırsatlarını sunabilmelidir (Özdemir , 2005: s. 158).
Kadınlar arasında ağızdan kulağa iletişimin etkili bir tutundurma yöntemi olduğu
unutulmamalıdır. Kadınlar, bunu en çok hizmet sektörlerinde yapmakta deneyimlerini
sosyal çevreleri ile paylaşmaktadır. Ayrıca kadın tüketiciler geri değerlendirmeye önem
vermekte ve interneti bu konuda değerlendirme aracı olarak kullanmaktadırlar. Her on
kadından altısı değerlendirmesini böyle yapmaktadır (Gray, 2003: s. 10). Bunların yanı
sıra, bazı acentalar kadın müşterilerin, erkeklere göre daha sadık müşteri olduklarını
bilerek, tüm tutundurma çalışmalarını kadınlara yönelik yapmışlardır (Morgan, 2000: s.
356).
Kadın tüketiciler, beklentileri ve ihtiyaçları konusunda hassas davranmaktadırlar.
Turizmde bunun farkında olan bazı konaklama işletmeleri kadın turistlere özel jestler
yaparak onlara kendilerini değerli hissettirmektedir. Hatta büyük çaplı olan Wyndham
otel bu konuda araştırma yapmış ve kadın turistlerin beklentilerini belirlemeye
çalışmıştır. 596 kadın turistin katıldığı bu çalışma da kadın turistlerin bir çoğu odada
bulunan mini bar ve buklet malzemelerine dikkat etmekte, bu ürünlerin kaliteli olmasını
beklemektedir (https://www.nyu.edu/educationalsearh.pdf, 2013). Dolayısıyla, kadın
tüketicilerin küçük şeyler ile beklentilerinin karşılanabilmesi mümkündür. Burst
Media’nın Amerika Birleşik Devlet’inde yaptığı bir başka çalışmada da,
kadın
tüketicilerin büyük çoğunluğunun otel içerisinde SPA hizmeti olması gerektiğini dile
getirmiştir. Ayrıca kaliteli bir ışıklandırma, internet bağlantısı ve yatak istemişlerdir.
Bunlara ek olarak turizm işletmelerinde eğitimli personelin olması gerektiğini ve bu
personelin kendilerine olan yaklaşımlarına büyük önem verdikleri görülmüştür (Gray,
2003: s. 12).
Turistik ürün pazarlamasında kadınları hedef alan konaklama ve seyahat işletmelerinin,
kadınların satın alma davranışlarına etki eden faktörleri bilerek, bu faktörlere göre
hareket ettiği görülmektedir. Ayrıca bu strateji sadece işletmelerle sınırlı kalmamakta,
ülkeler tarafından da dikkate alınmaktadır. Equation Research’un Amerika Birleşik
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Devlet’inde yaptığı araştırmaya göre, Güney Amerika’da yaşayan kadınların tatil için ilk
tercihlerinin Türkiye olduğu ortaya çıkmıştır (Ülkü , Erol , Köroğlu, 2013: s. 846) .
Turizmde Sürdürülebilir Satın Alma ve Kadın
Sürdürülebilir tüketim tüm sosyo-demografik
düzenlenmesi gereken bir konudur.

tüketici

grupları

için

yeniden

Kadınların son yıllarda çalışma yaşamına hızla katılması ve beraberinde ekonomik
güçlerinin artması, satın alma davranışlarında daha bağımsız davranmalarına sebep
olmuştur. Bu sebep, üreticiler tarafından kadın tüketicilerin hedeflenmesinde büyük rol
oynamaktadır. Türkiye’de kadınların brüt kazançlarında 2006 yılı itibariyle büyük
miktarda artış gözlenmektedir (TÜİK, 2009: s. 4).
Nüfus artışının hızlı arttığı ve kırsal bölgelerin oldukça fazla olduğu ülkemizde, kadın;
hayat verdiği insanı, çocuğunu, ailesini yaşatabilmek, geçindirebilmek için doğayı
bilgisizce, sömürmek mecburiyetinde de kalabilmektedir. Ancak bu mecburiyet kadının
doğasına aykırıdır ve kadının üretmek, beslemek ve korumak gibi kendini yaratıcılıkla
bağdaştıran ve kendinin doğadan sorumlu hissettiği fonksiyonları kadının yapısında
bulunmaktadır (DPT Müsteşarlığı, 2001: s. 112). Bu fonksiyonlar kadına, doğayı
korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak düşüncesi kazandırmaktadır
Kadınların, sürdürülebilir ve ekoloji açıdan tüketim ve üretim ile ilgili yaklaşımların
geliştirilmesinde önemli bir rolü olduğu uluslararası belgelerde kabul edilmektedir.
Tüketici, üretici, eğitimci ve ailelerinin bakımından sorumlu bireyler olarak kadınlar,
hem bugün ki ve gelecek nesillerin hayat standardı ve bunun sürekliliğinin
sağlanmasında kilit noktayı oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla kadınların sürdürülebilirlik
konusundaki yerleri oldukça önemlidir (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008: s. 9).
1980 yıllarından bu yana kadın ve çevre arasındaki ilişki ile ilgili çalışmalar yapılmış
ancak bu çalışmalar toplumsal cinsiyet kapsamında incelenmiştir. Toplumsal cinsiyet
kapsamında kadın ve çevrenin ele alındığı bu çalışmalarda üç temel nokta öne çıkmaktadır
(Kabaş, 2004: s. 28):
-Çevreyi etkileyen kadınlar,
-Çevreden etkilenen kadınlar,
-Çevre ile ilgili politikaların oluşturulması ve karar süreçlerinde kadınların eksik temsili.
Yukarıda bahsedilen temel noktalar özellikle 1992 yılında Birleşmiş Milletler
konferansında ortaya çıkmış ve burada kadın ve çevre arasındaki bağlantıya özel vurgu
yapılmıştır. Kadınların çevreyi etkileyen ve çevreden etkilenen olarak çevre konusunda
oluşturulan politikalara bizzat katılması gerekmekte ve ayrıca çevrenin korunması,
yönetilmesi, planlanması gibi aşamalarda da aktif rol oynaması gerekmektedir.
Kadınların çevreyi kullanma biçimleri, kadınların toplumsal cinsiyet içindeki rolleri ile
doğrudan bağlantılıdır. Kırsal alanda yaşayan bir kadın, doğal kaynakları kullanarak ve
yöneterek ailesine bakarken, göç ile büyük kentlere gelen kadının, olumsuz şartlar
altında yaşayarak ailesine bakamamakta ve çevreden olumsuz etkilenmektedir (Görmez,
2007: s. 39).
Çevre sorunlarından en çok etkilenen kadınlar, yaşam standartlarını düşürmeden, satın
alma davranış ve alışkanlıklarını değiştirerek doğayı kirletmeden, yenilenebilen ürünler
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seçerek, enerji tasarrufu yaparak, evsel atıkların geri dönüşümünü sağlayarak ve
çocuklarını bu konuda eğiterek çevre bilinci oluşturabilir, çevrenin korunmasına çok
büyük katkı sağlayabilmektedir (Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü, 2008: s. 9).
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sürdürülebilirlik alanında kadınların rolünün önemini fark
etmiş ve bu bilinci oluşturmak için kırsal alanda yaşayan kadınlar için eğitim programları
düzenlemiştir. Bu programların amacı, kadınların sürdürülebilir faaliyetler ile ülkemizin
sahip olduğu toprak, su gibi doğal kaynakları sürekli kullanılabilir durumda tutarak
tarımın yapılmasını sağlamaktır. (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2013) .
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Bilecik ilinin Pazaryeri adlı ilçesine bağlı Kınık Ekoturizm köyünü
turistik amaçlı ziyaret eden kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, Kınık
köyüne eko turizm amaçlı gelen 13 turist kadın ile görüşülmüştür. Nitel çalışmalar da
görüşme tekniği uygulanırken verilen cevaplar aynılaşınca durulmakta (Sözbilir, 2009: s.
65) ve bu nedenle görüşülen kişi sayısı 13 olmuştur. Araştırmanın verileri katılımcıların
hazırlanan görüşme sorularını cevaplandırmaları ile elde edilmiştir. Görüşme, önceden
hazırlanmış soruların sorulduğu ve karşıdaki kişinin sorulara yanıtlar verdiği amaçlı bir
söyleşidir (Öztürk, 2008: s. 56). Görüşme soruları sonucu elde edilen veriler içerik analizi
yöntemi ile incelenmiştir. İçerik analizi, toplanan verilerin derinlemesine analiz
edilmesini gerektiren ve önceden belirgin olmayan temaların ve boyutların ortaya
çıkarılmasına olanak tanıyan bilimsel yaklaşımdır. İçerik analizinde temel amaç, toplanan
verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Sözbilir, 2009: s. 66). İçerik
Analizinin uygulanması bir takım aşamalar halinde gerçekleşmektedir. İlk aşamada
araştırmanın hedefleri belirlenmesi gerekmekte, devamındaki aşama ise örneklemin
oluşturulmasıdır. İçerik analizinin örneklemi sınırlı sayıdan oluşturmaktadır. Üçüncü
aşamada, örneklemin bölüneceği birimler, maddeler ya kayıt birimleri ve bunların içinde
toplanacağı kategoriler saptanır. Birimlerin ve kategorilerin frekansları nicel olarak
belirlendikten sonra, kategoriler arası ilişkiler çözümlenir. Son aşama olarak
değerlendirme, çıkarsama ve yorumlama yapılır (Bilgin, 2014: s. 11).
İçerik analizinin üçüncü aşamasından sonraki kısımları betimleme ve yordamayı
kapsayan iki temel işlemi ifade etmektedir. Bunlardan ilki, analitik betimleme ve
kodlama, ikinci ise çıkarım yapmaktadır. Kodlamaya, analiz kategorilerinin
saptanmasıyla başlanır. Analiz kategorileri ortaya koymaya çalışılan hedeflerle ilgilidir.
Her bir görüşme sorusunun cevabındaki kodlar, kategorileştirme yardımıyla kümelenir.
Kategoriler arası ilişkilerin yorumlanmasıyla da çıkarım yapılmaktadır. Çıkarsama, içerik
analizini, diğer analiz yöntemlerinden ayıran temel özelliktir (Quinan Patton, 2007: s. 45).
İçerik analizinin güvenirliği kodlama işlemine bağlı olmaktadır. Bu da, kodlayıcıların ve
kodlama kategorilerinin güvenirliğiyle ilgilidir. Kodlayıcının güvenirliği, farklı
kodlayıcıların aynı metni aynı şekilde kodlamaları veya aynı kodlayıcının aynı metni
farklı zamanlarda aynı şekilde kodlaması ile sağlanmaktadır. Kategorilerin güvenirliği,
açık-seçik olmalarına bağlıdır. Bu iki güvenirlik birbiriyle yakından ilişkilidir. Bu
araştırma da aynı kodlayıcının aynı metni farklı zamanlarda aynı kodlaması şekli
kullanılmıştır. İçerik analizinin geçerliliği ise, amaçlar ve araçlar arasında uygunlukla
bağıntılıdır. İçerik analizi yapılan mesajların bozulmadan ulaşmayı sağlaması gereklidir.
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Diğer yöntemlerde olduğu gibi içerik analizi içinde farklı geçerlik türleri mevcuttur:
İçerik geçerliliği, tahmin geçerliliği, karşılaştırma geçerliliği. İçerik geçerliliği
kodlamaların frekans sıklığına bakılarak yapılmaktadır. (Bilgin, 2014: s. 16). Bu
çalışmada, yöntem için içerik geçerliliği kullanılmıştır.
Katılımcılarla yapılan görüşmelerin, içerik analizine uygun kodlamaları yapılırken
MAXQDA.12 programı kullanılmıştır. Bu program içerik analizi için tasarlanmakta olup,
kodlama işlemlerini görsel harita haline getirmektedir. Bu çalışmada da, MAXQDA
programı kullanılarak kodlamalar yapılmış ve araştırmanın bulgular kısmında sonuçlar
grafikleriyle detaylı olarak sunulmuştur. Katılımcıların görüşme sorularına verdikleri
cevaplar doğrultusunda içerik analizi kodlaması yapılmış ve kodlama sistemi
oluşturulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Katılımcıların görüşme sorularına verdiği cevaplar doğrultusunda içerik analizi sonucu
elde edilen kodlamaların frekansları oluşturulan tema ve kümeleri ile aşağıda ayrıntılı
olarak ele alınmıştır.
Çevresel boyutu oluşturan temalara verilen cevap sayısı özetlenmiş olarak tablo 1’de
verilmiştir.
Tablo.1 Çevresel Bulgular
Tema 1: Alınan ürünlerin çevreye zararsız olmasında dikkat edilen noktalar
Geri Dönüştürülebilir
Çevre Dostu
Organik Olması
Üretici Firmaların Çevreci Girişimleri
Tema 2: Kadın turistlerin tercih ettikleri turizm faaliyetleri ve bu faaliyetlere
katılım nedenleri
Eko turizm
Kırsal Turizm
Kültür Turizmi
İş Gereği “Gizli Müşteri”
Doğaya Sahip Çıkma
Sürdürülebilirlik Sağlamak
Organik Olması
Kendi İsteğiyle
Anne Olmak
Sağlıklı Olması
Doğayı Sevme
Arkadaş Tavsiyesi
Tema 3: Kadın turistik tüketiciler için turizmde çevreyle ilgili uygulamalar ve
nedenleri
Atık Yönetimi
Yenilenebilir Enerji Kullanımı
Çevreci Girişimler
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Verilen
Cevap
Sayısı
11
9
7
2

11
3
5
1
6
3
4
3
3
3
7
2

8
1
3

5
4
6
4

Geri Dönüşüm ve Ayrıştırma
Doğanın Parçası Olmak
Çevrenin Korunması
Gelecek Nesillere Bırakmak
Tema 4: Kadın turistlerin deneyimlerde ve günlük yaşamda yaptıkları çevreci
girişimler
Gürültü Kirliliğini Önlemek
Anne Olarak Çevre Uygulamarını Ailesine Öğretmek

1

Tasarruf Yapmak
Organik Tarım Yapmak
Sürdürülebilirliğe Uygun Üretim Yapma
Çöp Atanı Uyarma ve Çöp Toplama
Çöplerin Ayrıştırılmasını Sağlamak
Tema 5: Kadın turistlerin çevrenin korunması ile ilgili bildikleri mevzuatlar ve
kadın turistlerin üyeliğinin bulunduğu sivil toplum kuruluşları
Çevko
Turmepa
Greenpeace
TÇV
Tema
Çekül Vakfı
Çevre ve Orman Bakanlığı’nı Takip Etme
Çevreci Girişimleri Sosyal Medyadan Takip Etmek
Tema 6: Kadın turistlerin turistik deneyimlerinde ve günlük yaşamlarında atıkları
azaltmaya yönelik girişimleri
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Öğrenme
İsrafı Önlemek
Atıkları Ayrıştırma ve Geri Dönüşüm
Tema 7: Kadın turistlerin turistik deneyimlerinde ve günlük yaşamlarında organik
ürünleri tercih etmelerinin nedenleri ve bu ürünleri temin ettikleri yerler
Organik Olmayan Ürünlerin Seçenek Olmamasının Gerektiği

2
8
1
2
12
5

1
3
2
1
3
1
1
4

2
7
13

2
4
10
3
6
2
3

Çevreci Yaşama Sahip Olmak
Sağlıklı Olduğu İçin
Anne Olarak Çocuklarını Korumak
Organik Pazarlar
Halk Pazarları
Kendisine Ait Bahçede

Ekonomik boyutu oluşturan temalara verilen cevap sayısı özetlenmiş olarak tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo. 2 Ekonomik Bulgular
Tema 1: Kadın turistler için günlük yaşamda çevreye duyarlı alışverişin önemi
ve bu alışverişte dikkat edilen noktalar
Ürünün Ambalajındaki Logolara Bakma
Organik Olması

Verilen Cevap
Sayısı
1
5

Geri Dönüştürülebilir

5
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Çevreye En Az Zarar Veren
Sağlık İçin
Doğaya Zarar Vermemek
Anne Olarak Ailesini Korumak
Tema 2: Kadın tüketicilerin organik ürünleri pahalı olmasına rağmen tercih
etmelerinin nedenleri
Çevrenin Yok Olduğunu Görmek
Anne Olarak Ailesinin Sağlığını Düşünmesi
Çevreci Yaşam Tarzı
Sağlıktan Daha Önemli Olmaması
Fiyatın Doğadan Daha Değerli Olmaması
Tema 3: Kadın turistler için sürdürülebilir satın alma davranışına katkı
bulunan yasaların bulunmasının çevreye katkısı
Farkındalık Yaratılması
Bilinçli Tüketici Davranışı
Yaptırımı Olan Yasaların Bulunması
Var Olan Yasaların Daha Çok Tanıtılması
Temiz Bir Gelecek Bırakmak
Tema 4: Kadın tüketicilerin turistik destinasyon tercihlerinde sürdürülebilir
bölge seçme nedenleri
Temiz Bir Gelecek Bırakmak
Şehirden Kaçmak
Çocuğuna Doğayla İç İçe Yaşam Vermek
Var Olan Doğal Bölgeleri Korumak
Doğayı Sevmek
Herşeyin Organik ve Sağlıklı Olması
Tema 5: Kadın turistlerin yöre halkının ürettiği ürünleri almasının nedenleri
Çevreye Zararsız Ürünler Olması
El Emeği Olması
Herşeyin Organik, Sağlıklı ve Oraya Özgü Olması
Yöre Halkının Ekonomiye Katılması
Tema 6: Kadın turistlerin tercih ettikleri çevre dostu konaklama biçimleri ve
oralardaki sürdürülebilirlik uygulamaları
Eko Otel
Köy Evleri
Çevreye Duyarlı İşletme Belgesine Sahip Oteller
Çiftlik Evleri
Doğada Yok Olan Malzemeler Kullanılması
Herşeyin Organik Olması
Kimyasal Kullanımının Azaltılması
Otellerin Çevreci Sosyal Projelerinin Olması
Atık Yönetimi
Kayıt vb. İşlemlerin Online Yapılması

6
4
6
4

1
2
2
7
4

4
8
4
5
3

3
1
2
9
3
2
5
4
9
7

6
3
6
1
2
3
4
3
8
1

Sosyo- Kültürel boyutu oluşturan temalara verilen cevap sayısı özetlenmiş olarak tablo
3’de verilmiştir.
Tablo. 3 Sosyo- Kültürel Bulguların Değerlendirilmesi
Tema 1: Yörenin sosyo- kültürel özelliğinin kadın turistlerin satın alma
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Verilen

davranışları üzerindeki etkisi
Hatıra Olarak Kalması İstenmesi
Kültürel Sürdürülebilirliğinde Sağlanması
Yöre Lezzetlerinin Yaşadıkları Yerlere Götürmek İstenmesi
Doğal Olmasından Dolayı Daha Fazla Tüketim Olması
Yerel Halktan Alışverişin Doğaya Yatırım Olduğunun Düşünülmesi
Tema 2: Kadın turistlerin değişim gösteren sürdürülebilirlik uygulamalarını takip
etme yolları
Tema Aktiviteleri
Çekül Vakfı Toplantıları
TÇV Faaliyetleri
Greenpeace Eğitimleri
Sosyal Medya Haberleri
Belediye’nin Faaliyetleri
Çevko Aktiviteleri
Turmepa Faaliyetleri
Tema 3: Ziyaret edilen turistik bölgenin yemeklerinin, kıyafetlerinin ve
geleneklerinin özgün olmasının kadın turist üzerindeki etkisi
Tüketime Hevesli Hale Getirmesi
Tüm Zevklere Hitap Etmesi
Sürdürülebilirliğin Her Boyutta Hissedilmesi
Doğanın Parçası Olarak Hissedilmesi
Her Zaman Öyle Yaşanmak İstenmesi

Cevap
Sayısı
1
4
7
10
3

2
1
1
1
7
1
1
2

3
5
8
1
5

Araştırmaya katılan kadınların yaşları incelendiğinde çoğunlukla 25-55 yaş arasında
oldukları görülmektedir. Medeni durumlarına bakıldığında çoğunlukla evli, iş
durumlarına bakıldığında çoğundan fazlasının meslek sahibi olduğu görülmektedir.
Kadınların günlük alışverişlerinde ürünleri satın alırken ürünlerin, çevreye duyarlı
olmasında dikkat ettikleri noktalar geri dönüştürebilir, çevre dostu olması ve organik
olmasıdır. Organik olan ürünlerin pahalı olmasına rağmen alım nedenleri sağlıktan daha
önemli olmaması ve fiyatın doğadan daha değerli olmaması cevapları verilmiştir.
Organik olmasını seçen kadın katılımcılarımızın bunu sağlık için tercih etmelerinin yanı
sıra daha çok bir anne olarak kendi ve ailesinin sağlını düşündüğü görülmüştür. Organik
ürünleri tercih etme yerlerinin daha çok organik pazarlar ve kendilerine ait bahçeleri
olduğu sonucuna varılmıştır.
Katıldıkları turizm faaliyetlerinin yine çevreci turizm çeşitleri olduğu görülmektedir. Eko
turizm, kırsal turizm ve kültür turizmi yapan kadınların, amacı turistik faaliyet yaparken
sürdürülebilirliği sağlamak olduğu görülmüştür. Yine bir başka nedenin anne olarak
doğaya sahip çıkmak ve bölgenin organik olarak daha sağlıklı olduğunu düşündükleri
görülmüştür. Ayrıca turistik deneyim için çevre dostu konaklama biçimleri seçtikleri
görülmüştür. Bunlar eko otel, köy, çiftlik evleri ve çevreye duyarlı işletme belgesine sahip
otellerdir. Yine bu otellerde olan sürdürülebilirlik uygulamalarını günlük yaşamlarında
da yaptıkları gibi destekledikleri görülmüştür. Katıldıkları bu turizm faaliyetlerinde
hangi sürdürülebilirlik uygulamalarının mevcut olduğu sorulduğunda en çok atık
yönetimi cevabı verilmiştir. Geri dönüşüm ve ayrıştırma yöntemi de sık görülen
uygulamalar arasında yer almıştır. Buradaki uygulamaları destekleme nedenleri
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sorulduğunda gelecek nesillere doğanın temiz olarak bırakılmak istenmesi cevabının
verildiği görülmüştür. Dolayısıyla kadınların iç güdüsel ve anne olarak gelecek nesilleri
yani çocuklarını düşünerek satın alma davranışlarında sürdürülebilirliğe önem verdikleri
görülmüştür. Yine bu turizm faaliyetlerinde çöp konusunda hassas oldukları ve atanı
uyarma gibi davranışlar mevcuttur. Bu konudaki hassasiyetin günlük yaşamlarında da
olduğu gözlenmiş ve bir anne olarak ailesine çevreyi korumaya yönelik uygulamaları
öğretmesi gerektiği düşüncesinin var olduğu görülmüştür. Atıkları azaltmaya yönelik
çevre girişimleri incelendiğinde yine çöplerin ayrıştırılması ve geri dönüşümün ön
planda olduğu görülmüştür. Bunun nedenin yine bir anne olarak eğitimin evde
başlaması gerektiği düşüncesiyle ailesine öğretmek ve onlara temiz bir gelecek bırakmak
için yaptıkları sonucu elde edilmiştir.
Yöreye özgü ürünlerin organik olmasının kadınların tüketimlerini etkiledikleri
görülmüştür. Ayrıca yöre ürünleri, kadınları tüketime daha hevesli hale getirmektedir.
Öte yandan kadın katılımcıların yöre halkından alışveriş yapmaya özen gösterdiği
görülmüştür. Bunun nedeni, yöre halkına yapılan yatırımın, çalışma bölgesinin doğasına
yapılan yatırım olduğunun düşünülmesidir. Yöre halkının ekonomiye katılıyor
olmasının da kadın katılımcılar için önemli olduğu görülmüştür. Çünkü kadın
katılımcılara göre oranın sürdürülebilirliğinin sağlanması için halka destek olunması
gerekmektedir. Böylece sürdürülebilirliğin her boyutta sürdürülebilir olacağına
inandıkları görülmüştür. Hatta yöre halkından alışveriş yapan kadın katılımcılar,
aldıkları ürünleri sosyal çevrelerine sunarak, çevrelerimdeki insanları da
sürdürülebilirlik uygulamalarına teşvik etme yolu olarak seçtikleri sonucu elde
edilmiştir. Diğer teşvik etme yollarının ise uyararak ve tavsiye vererek olduğu
görülmüştür. Yine önemli bir diğer sonuç ve teşvik etme yolu anne olarak bu konuda
daha hassas olmaları gerektiğini söyledikleri ifade etmişlerdir.
Turistik destinasyon tercihi yaparken sürdürülebilir bölge seçmelerinin nedeni ellerinde
var olan doğal bölgeleri korumak olduğu görülmüştür. Ayrıca buralarda çocuklarına
doğayla iç içe yaşam verebildikleri, organik ürünleri tükettikleri gibi nedenlerde ortaya
çıkmıştır. Yine bir diğer nedenin doğaya sahip çıkma ve temiz bir gelecek bırakmak
olduğu görülmüş bunun da kadının doğası gereği doğayı koruduğu ve doğanın
geleceğini düşündüğü sonucuna varılmıştır.
Çevrenin korunmasıyla ilgili herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olup olmadıkları
sorulduğunda çoğunun bir çevre kuruluşuna üyeliği bulunmaktadır. Ayrıca sürekli
değişmekte olan sürdürülebilirlik uygulamalarını bu kuruluşlar sayesinde takip
etmektedirler. Bir diğer takip etme yolu olarak kadın katılımcıların sosyal medyada ilgili
sayfaları takip etmek olduğu görülmüştür. Ancak bazı katılımcılar yine bu değişimlerin
daha çok duyurulması gerektiğini düşünmektedir. Bunun nedenleri arasında daha çok
duyurulmanın bilinçli tüketici davranışı oluşturacağının düşünülmesidir. Bir diğer neden
yaptırımı olan yasaların olması sağlanarak farkındalık yaratılması istenmesidir. Ortaya
çıkan bu nedenlerin temelinde temiz bir gelecek bırakmak istenmesi sonucuna
varılmıştır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Sürdürülebilir turizm, her kademesinde sosyal sorumluluk, ekonomik ve ekolojik
verimliliği içeren ve bunları birbirleriyle uyumlu hale getirerek turizmde
uygulayabilmektir. Turizm de bunun sağlanabilmesi için turistik özelliklere sahip olan
bölgenin doğal, kültürel ve tarihi kaynaklarının, temel ekolojik süreçlerin ve biyolojik
çeşitliliğin korunması ve devamının sağlanması gerekmektedir. Başka bir deyişle
sürdürülebilir turizm, turizmin gelişmesi nedeniyle oluşan gelirlerin tüm ekonomiye ve
topluma katkısı olurken, bu katkıyı sağlayan turizm kaynaklarının devamlılığı sağlamak
için yapılan çalışmalardır. Elde edilen veriler doğrultusunda kadınların sürdürülebilir
turizme uygun turizm faaliyetleri (ekoturizm, kırsal turizm, yayla turizmi, çiftlik turizmi,
agro turizm vb.) tercih ettikleri ve tüketimlerini buna göre yaptıkları sonucu elde
edilmiştir.
Elde edilen bir diğer sonuç, kadın turistlerin satın alma davranışlarında Dünya Turizm
Örgütü tarafından belirlenmiş tüketiciler için olan sürdürülebilir tüketim göstergelerine
rastlanmıştır. Bunlardan ekonomik göstergeler; yerel ekonomiye destek verilmesi, her
kaynağı ihtiyacı kadar kullanma, yerel ekonomi için harcama yapma, işlenmemiş
ürünleri tercih etme ve konaklama biçimlerinin sürdürülebilir nitelikte olması
göstergeleri yer almıştır.
Elde edilen sonuçlarda rastlanan sosyal göstergeler;
kaynakların sürdürülebilir kullanımına dikkat etme, yerel halka özgü ürünleri kullanma,
sorumlu bir pazarlama anlayışına sahip olma, sürdürülebilirlik uygulamalarında
kendilerine düşen görevleri yerine getirme ve sosyal çevrelerini bu konu hakkında
bilgilendirmedir. Çalışma sonucumda rastlanılan çevresel göstergeler ise; geri dönüşümü
olan ürünleri tercih etme, gezilen bölgelerdeki çöpleri toplama ve çevresel sorumluluğu
olan destinasyon ve konaklama türlerini seçmedir.
Görüşme yapılan kadın katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda sonuç olarak,
kadınların çevreci bir yaşama sahip oldukları ve bunu satın alma davranışlarına da
yansıttıkları görülmektedir. Ayrıca satın alma davranışlarının sürdürülebilirlik
göstergeleri doğrultusunda olduğu ve gerçekleştirdikleri turizm faaliyetlerinin
sürdürülebilir turizmin tanımında da yer aldığı gibi olduğu sonucuna varılmaktadır.
Bu sonuçlara göre öneriler şu şekilde sıralanabilir:








Kadınlar sürdürülebilirlik çalışmaları ve sürdürülebilirlik mevzuatları hakkında
daha çok bilinçlendirilmelidir.
Sürdürülebilir turizmin devamının sağlanması için yerel halkın ekonomiye
katılmasına önem verilmelidir.
Turizm işletmeleri, kendilerine özgün ürünler kullanmalıdırlar.
Kadınların sürdürülebilir tüketim davranışları başka alanlarda da incelenmelidir.
Sürdürülebilir tüketime katkıda bulunan yasaların daha fazla duyurulması
gerekmekte ve herkesin bu tüketim şeklini sergilemesi sağlanmalıdır.
Değişim gösteren sürdürülebilirlik uygulamaları sadece vakıflar tarafından değil en
çok kullanılan ve etkili olan iletişim yöntemi ile duyurulması sağlanmalıdır.
Sürdürülebilirlik uygulamaları ile kadınlara daha çok eğitim verilmeli burada var
olan uygulamaların süreçleri hakkında bilgiler verilmelidir.
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Sürdürülebilirlik için oteller kendilerine düşen uygulamaları yerine getirmeli ve bu
otellerin sayısı arttırılmalıdır.
Sürdürülebilir turizm çeşitlerine katılım daha çok teşvik edilmeli ve bu turizmlerin
yapıldığı yerler daha çok duyurulmalıdır.
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ÖZET
İşletmeler, değişen tüketici istek ve beklentilerine hızlı cevap verebilmek, rakipleri
karşısında güçlü olabilmek, artan rekabet gücüne ayak uydurabilmek adına bütünleşik
pazarlama faaliyetlerine önem vermektedir. Bütünleşik pazarlama faaliyetleri içerisinde
satış geliştirme önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmanın amacı satış geliştirme araçlarını
göz önünde bulundurularak gazetelerde yer alan otel ilanlarının incelenmesini
sağlamaktır. Çalışma ulusal ve uluslararası literatürde henüz bu yönleriyle
değerlendirilmemiş olduğundan özgünlük ve önem taşımaktadır. İlanlar geliştirilen
ölçütler doğrultusunda 1 Haziran ve 15 Haziran 2016 tarihlerinde değerlendirilmiş olup;
Türkiye’nin en çok satan ilk üç gazetesi ele alınmıştır. Bu doğrultuda Hürriyet, Posta ve
Sabah gazetelerinden 1759 otel ilanına ulaşılmıştır. Çalışma sonuçlarına bakıldığında
ilanların daha çok Akdeniz Bölgesini kapsadığı, küçük ölçeklerde verildiği saptanmıştır.
Çalışma bulgularını satış geliştirme araçları yönünden değerlendirildiğinde ise fiyat
indirimlerinin daha çok % 35 oranında olduğu, taksit imkânlarına sıklıkla yer verilmekle
beraber erken rezervasyona da vurgu yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İlanların ana tema
yönünden taraması yapıldığında çoğunlukla aile üzerinde durulduğu görülmüştür.
Özellikle 0-12 yaş aralığında olan çocuklara ücretsiz konaklama sağlanıyor olması da bu
sonucu destekler niteliktedir. Otel konseptleri çoğunlukla ultra her şey dahil şeklinde
olup, otel yıldızlarına ilişkin bilgi ise ilanların çoğunluğunda yer almamıştır.
Anahtar Kelimeler: Satış geliştirme, Gazete ilanları, Otel rezervasyonları.
GİRİŞ
Değişen tüketici istek ve beklentileri işletmeleri farklı olmaya yöneltmektedir. İşletmeler,
rakipleri karşısında güçlü olabilmek adına tüketicilere yenilikler sunmak ve isteklerine
hızlı cevap vermek zorundadırlar. Buna ek olarak artan rekabet gücüne ayak
uydurabilmek adına bütünleşik pazarlama faaliyetlerine önem vermeleri gerekmektedir.
Bütünleşik pazarlama faaliyetleri içerisinde satış geliştirmenin önemli bir yer tuttuğunu
söylemek mümkündür.
İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için değişen koşullara ve pazarlama
olanaklarına ayak uydurmaları için satış geliştirme faaliyetlerine önem vermesi
gerekmektedir. Satış geliştirme daha çok tüketicilerin satın alma faaliyetlerini teşvik
ederek, rekabet üstünlüğü sağlamayı amaçlayan aktiviteler bütünüdür. İşletmeler kendi
mal ya da hizmetlerine uygun satış geliştirme araçlarını tercih ederek tüketicileri
kendilerine çekmeye, marka sadakati yaratmaya çalışmaktadır. Gazete ilanları otel
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işletmelerinin satış geliştirme çalışmalarında kullanabilecekleri bir araç olarak dikkat
çekmektedir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı gazetelere verilen otel ilanlarının, satış
geliştirme aracı olarak ne ölçüde kullanıldığının ve kullanım şeklinin ne yönde
olduğunun incelenmesidir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Satış Geliştirme Kavramı
Satış geliştirme kavramı birçok araştırmacı tarafından farklı kullanılmıştır. Satış
geliştirme (Mucuk, 2012; Gülçubuk, 2007; Akat, 2000; Olalı vd., 1983) satış tutundurma
(Kozak vd., 2011; Korkmaz vd., 2009; Öztürk, 2007; Odabaşı ve Oyman, 2002), satış
promosyonları (Altunışık vd., 2004; İçöz,1996;), satış özendirme (Yüksel ve MermodYüksel, 2004) satış teşvik (Tutar, 2013; İslamoğlu, 2010) gibi kavramlar bunlardan
bazılarıdır. Bu çalışmada satış geliştirme kavramının kullanılması tercih edilmiştir.
Kişisel satış, halkla ilişkiler ve reklam dışında tüketici veya kullanıcıların alımını harekete
geçirmeye ve aracıların (dağıtıcıların) etkinliğini arttırmaya, özendirmeye yönelik
süreklilik göstermeyen ve olağan rutinde olmayan kendine özgü tutundurma ve satış
çabalarına satış geliştirme denilmektedir (Tek ve Özgül, 2005: 728). Benzer bir tanımlama
Mucuk (2012: 143) tarafından da yapılmıştır. Bu tanıma göre satış geliştirme, kişisel satış,
reklam, halka benimsetme ve doğrudan pazarlama çabaları dışında kalan, genellikle
sürekli olarak yürütülmeyen, fuarlara katılma, sergiler, teşhirler vb. devamlılığı olmayan
diğer satış çabalarıdır . Aynı bakış açısı ile diğer bir tanımlama Çoroğlu (2002:67)
tarafından yapılmıştır. Satış geliştirme; reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan
pazarlama çabaları dışında kalan, genellikle sürekli olmayan, aracıların etkinliğini
artırmaya yönelik, kısa dönemde satın almayı teşvik edici, kendine özgü tutundurma ve
satış çabalarıdır.
Satış geliştirme, tüketiciler, işletmeler ya da aracı kurumları daha hızlı ve daha fazla
miktarda satın almaya yönlendirecek dürtüleri harekete geçirmeye çalışan oldukça farklı
araçlardan oluşan bir tutundurma çabası şeklinde tanımlanabilir (Altunışık vd., 2004:
237). Altunışık vd. tarafından yapılan bu tanımlamanın tüketicilerin tutum ve
davranışlarından hareketle yola çıktığı görülmektedir. Tüketici odaklı bir diğer
tanımlama ise Gürbüz ve Erdoğan (2007: 116) tarafından yapılmıştır. Bu tanıma göre satış
çabaları, bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri tüketicileri bilgilendirmek ve
tüketicilerin beğenisini kazanmak suretiyle hedef tüketicilere satmak için sürdüreceği
zorunlu çabalardır. Yapılan tanımlamaların ortak özellikleri göze çarpmaktadır. Bu
tanımlamalara göre:
 Satış geliştirme, kişisel satış, halkla ilişkiler ve reklam gibi faaliyetlerin
dışında kalan faaliyetleri içerir.


Tüketici istek ve beklentilerini harekete geçirme amacı taşır.



Satış geliştirme faaliyetleri kısa süreli ve geçicidir.



Tüketicilerin mal ya da hizmeti satın alması amacıyla ikna edilmesidir.



Tüketicilerin beğenisini kazanmaya yöneliktir.

Birçok gelişmiş ülkede satış geliştirme faaliyetleri pazarlama karması elemanları
içinde tartışmasız önemli bir yer tutmaktadır. Satış geliştirme amaçlara ulaşmak adına
yaratıcı olmayı gerektirecek bir çok olanak sağlamaktadır (Choudhury vd., 1997: 2-4).
İşletmeler satış geliştirme araçlarını kullanarak yaratıcı çözümler ve süreçler
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geliştirebilirler. Satış geliştirme faaliyetlerinin tüketiciye yönelik amaçları aşağıdaki
gibidir (Chunawalla, 2010: 178; Tek ve Özgül, 2005: 729; Altunışık, vd., 2004: 242-2431;
Choudhury vd.,1997: 2-3):



İlk ziyaretinde müşterinin beklenilenden daha fazla satın alması için
cesaretlendirme,
Yeni veya geliştirilmiş bir ürünü tüketiciye denettirme,



Müşterilere veya tüketicilere değer aktarmak, vermek,



Tüketicinin veya müşterinin marka ve/veya mağaza bağlılığını korumak,
sürdürmek veya arttırmak,



Markaya sıcak bakmasını sağlamak,



Ürünün kullanımını artırmak.


Satış Geliştirme Araçları
Tüketicilere yönelik satış geliştirme araçları
Satış geliştirme araçları tüketicilere sunulan bir hizmeti kapsamaktadır. Tüketicilerin
satın alma davranışlarını kolaylaştırmak amacı taşır (Aspley, 1957: 24). Tüketicilere
yönelik satış geliştirme araçlarını(Bakırtaş, 2013; Gherasim, 2012; Avcıkurt, 2010;
Chunawalla, 2010; İslamoğlu, 2010; Blakeman, 2009; Korkmaz vd., 2009; Tek ve Özgül,
2005; Odabaşı ve Oyman, 2002; Kotler ve Armstrong, 1998; İçöz, 1996; Öztürk, 1996)
örnek ürün dağıtımı, fiyat teşvikleri, kupon dağıtımı, armağan dağıtımı, yarışma ve
çekilişler, satış noktaları (POP), sık kullanıcı programları olarak sınıflandırılmıştır.
Aracı kuruluşlara yönelik satış geliştirme araçları
Aracılara yönelik satış geliştirme faaliyetleri; pazarlama şirketlerinin, üreticilerin ve
toptancıların diğer toptancı, perakendeci ve/veya bayilere yönelik yaptıkları satış
kolaylıklarıdır (Çoroğlu, 2002: 72). Aracı kuruluşlara yönelik satış geliştirme araçları
(İslamoğlu, 2010; Çoroğlu, 2002; Odabaşı ve Oyman, 2002) ticari indirim ve teşvikler,
fuar ve sergiler, bayi toplantıları olarak sınıflandırılmıştır.
Satış örgütüne yönelik satış geliştirme
İşletmelerin, kendi satış elemanlarını çalışmaları için teşvik etmeye, başarılı olmaları için
motive etmeye ve satış elemanlarının işletmeye bağımlılığını artırmaya yönelik
uyguladıkları satış geliştirme faaliyetleridir (Çoroğlu, 2002: 75). Satış örgütüne yönelik
satış geliştirme araçları, satış toplantıları ve yarışmalar, satış portföyleri, motivasyon
programlarıdır (Yüksel ve Mermod-Yüksel, 2004; Odabaşı ve Oyman, 2002).
ARAŞTIRMA METOLOJİSİ
Bu çalışma kapsamında verilerin çözümlenmesinde içerik analizden yararlanılmıştır.
İçerik analizi belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin, bazı sözcüklerinin daha
küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak
tanımlanır. Bir mesajın belli özelliklerinin objektif ve sistematik bir şekilde tanınmasına
yönelik çıkarımların yapıldığı bir tekniktir. İçerik analizi metin veya metinlerden oluşan
bir kümenin içindeki belli kelimelerin veya kavramların varlığını belirlemeye yönelik
yapılır (Büyüköztürk vd., 2014: 240).
Araştırma kapsamında 30 unsur belirlenmiştir. Bu unsurların her biri de kendi içerisinde
gruplandırılmıştır. Unsurların belirlenmesi aşamasında ön incelemelerde bulunulmuştur.
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Ön incelemeler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında SPSS programına kodlanmış ve
çözümlenmiştir.
Bu çalışmanın amacı satış geliştirme araçları göz önünde bulundurularak, gazetelerde yer
alan otel ilanlarının incelenmesidir. Çalışma ulusal ve uluslar arası literatürde henüz bu
yönleriyle değerlendirilmemiş olduğundan özgünlük ve önem taşımaktadır.
Araştırma verileri 1-15 Haziran 2016 tarihleri arasında Türkiye’nin en çok satan ilk 3
gazetesinden elde edilmiştir. Türkiye’nin en çok satan gazeteleri sırasıyla Hürriyet, Posta
ve Sabah’tır (www.buulke.net). Belirtilen tarihlerde bu üç gazetede yer alan otellerin
ilanları tarafımızca belirlenen kriterlere göre incelenmiştir.
Araştırma sınırlılıklarından ilki 1-15 Haziran 2016 tarihlerini kapsamasıdır. Diğer bir
sınırlılık ise çalışmaya en çok satan ilk üç gazetenin dahil edilmesidir. Çalışmada sadece
otel ilanları ele alınmış olup yut içi ve yurt dışı turlar çalışma dışında tutulmuştur.
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tüm gazeteler oluşturmaktadır. Araştırmanın
örneklem çerçevesini ise Türkiye’nin en çok satan ilk üç gazetesidir. 1 Haziran-15
Haziran 2016 tarihlerinde incelenen gazetelerden 1759 otel ilanına ulaşılmıştır. Bu tarihler
arasında gazetelerde yer alan ilanlardan tam sayım örneklemesi yapılmıştır.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma yapılan süreç içerisinde en fazla ilanın 6 Haziran tarihinde verildiği
saptanmıştır. 6 Haziranda verilen ilan sayısı 891 iken, bunu 15 Hazirandaki 224 ilan takip
etmiştir. İlanların sayısal dağılımı hafta içi ve hafta sonu olarak değerlendirildiğinde,
hafta sonu verilen ilanların ortalaması 114 iken, hafta içi verilen ilanların ortalamasının
ise 118 olduğu sonucuna varılmıştır.
Tablo. 1 Otel İlanlarının Gazetelere Göre Dağılımı
Gazete Adı
Hürriyet
Sabah
Posta
Toplam

Sıklık

Yüzde

891
676
192
1759

50,7
38,4
10,9
100,0

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde en çok ilan verilen gazetenin %50,7 oran ile Hürriyet
olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla Sabah (% 38,4) ve Posta (% 10,9) izlemektedir.
Hürriyet’in en çok ilan verilen gazete olmasının nedenini Türkiye’nin en çok satan
gazetesi olarak açıklamak mümkündür.
Tablo. 2 Otel İlanlarının Yer Aldığı Gazete Sayfaları
Gazete Sayfaları
23
28
29
7
21
28
26
30
15
12

Sıklık
191
162
139
130
130
101
100
91
74
71
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Yüzde
10,9
9,2
7,9
7,4
7,4
5,7
5,7
5,2
4,2
4,0

22
13
10
32
6
11
25
14
2
5
4
17
20
27
Toplam

57
54
54
51
35
31
30
28
24
21
18
18
1
1
1759

3,2
3,1
3,1
2,9
2,0
1,8
1,7
1,6
1,4
1,2
1,0
1,0
0,1
0.1
100

Verilen ilanların sayfalara göre değerlendirilmesi yapıldığında çeşitlilik gösterdiğini
söylemek mümkündür. Buna göre en çok ilan verilen 23. sayfa (% 10,9) iken bunu
sırasıyla 28. sayfa(% 9,2) ve 29. sayfa (% 7,9) izlemektedir. En az ilan verilenler ise 1’er
ilanla 20. ve 27. sayfalardır.
Tablo. 3 Otel İlanlarının Yeri
İlanların yeri
Ana Gazete
Gazete Eki
Toplam

Sıklık
1475
284
1759

Yüzde
83,9
16,1
100,0

Tablo 3’te ilanlar, ana gazete ve gazete ekinde yer alma durumuna göre
değerlendirilmiştir. İlanların % 83,9’u ana gazetede yer almıştır. Gazete eklerinde yer
alan ilanların oranı ise % 16,1’dir. Buna ek olarak gazete eklerindeki ilanların “seyahat
eki,” “tatil eki” şeklinde sunulduğu görülmüştür.
Tablo. 4 Otel İlanlarının Ölçüsü
İlan Ölçüsü
3cm -6cm
5cm-31,5cm
3 cm- 10,5cm
2,5 cm-7,5 cm
2cm-8cm
5 cm-15,5 cm
6 cm-6 cm
7 cm- 31.5 cm
11,5 cm- 32,5 cm
21,5 cm-31,5
6,5 cm- 6.5 cm
10 cm-32,5 cm
4,7 cm- 32,5 cm
Tam Sayfa
20 cm-18 cm
32,5 cm-21,5 cm
14,5 cm- 32,5 cm
14 cm- 16 cm

Sıklık
650
133
127
124
114
92
62
58
30
21
19
18
19
15
14
9
9
6
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Yüzde
37,0
7,6
7,2
7,0
6,5
5,2
3,5
3,3
1,7
1,2
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,5
0,5
0,3

10 cm- 10,5 cm
31,5 cm-18 cm
Toplam

4
2
1759

0,2
0,1
100

Tablo 4’te gazete ilanlarının en ve boy olarak ölçümlerine yer verilmiştir. İlanların ölçüsü
çeşitlilik göstermektedir. Buna göre 3cm-6 cm % 37,0 oranla en sık verilen ilan ölçüsü
iken bunu sırasıyla %7,6 ile 5cm-31,5cmve % 7,2 ile 3cm- 10,5cm izlemektedir. 31.5 cm-18
cm ise % 0,1 oran ile en az tercih edilen ilan ölçüsü olmuştur.
Tablo. 5 Otel İlanı Veren Firmalar
Firma Adı
Ets
Anı tur
Jolly
Didim tur
Tatil budur
Firma İsmi Yer Almayan
Touristica
Setur
Prontour
Mng
Atlasglobal
Coral
Gezilog
Sueno
Toplam

Sıklık
576
383
290
132
107
52
50
47
26
26
13
12
11
1
1759

Yüzdelik
32,7
21,8
16,5
7,5
6,1
3,0
2,8
2,7
1,5
1,5
0,7
0,7
0,6
0,1
100

En çok ilan veren firmalar Tablo 5’te gösterilmektedir. Tabloya göre Ets 1759 ilanın %
32,72’sini verirken, Anı Tur % 21,8’ini, Jolly ise % 16,52’sini vermiştir. İlanların en azı ise
% 0,1 oranla Sueno tarafından verilmiştir.
Tablo. 6 Otel İlanlarında Yer Alan Yıldızlar
Otel Yıldızı
Yıldıza Yer Verilmemiş
5 yıldız
4 Yıldız
Toplam

Sıklık
1718
38
2
1759

Yüzde
97,7
2,2
0,1
100

Otel yıldızlarının ilanlardaki dağılımı Tablo 6’daki gibidir. Buna göre ilanlarda, otellerin
% 97,7’si yıldız belirtmezken, % 2,3 ise yıldıza yer vermiştir. Bunların % 2,2’si 5 yıldızlı
otellerken, % 0,1’i 4 yıldızlı otellerden oluşmaktadır.
Tablo. 7 Otel İlanlarının İlanların Bölgelere Göre Dağılımı
Bölgeler

Sıklık

Yüzde

Akdeniz

820

46,6

Ege

645

36,7

Kıbrıs

208

11,8

Bölgeye Yer Verilmeyen

63

3,6

Marmara

19

1,1

Karadeniz

6

0,3

Toplam

1759

100
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İlanların bölgelere göre dağılımına bakıldığında en fazla ilanın Akdeniz Bölgesini (%
46,6 ) kapsadığı görülmektedir. Bunu sırasıyla Ege Bölgesi (% 36,7) ve Kıbrıs (% 11,85)
izlemektedir. En az ilanın yer aldığı bölge ise Karadeniz’dir (% 0,3).
Tablo. 8 Otel İlanlarında Yer Alan Diller
İlan Dili
Türkçe
İngilizce
Toplam

Sıklık
1732
27
1759

Yüzde
98,5
2,5
100

Tablo 8’de ilanların hangi dilde verildiği ortaya konmuştur. 1732 ilan Türkçeyken, 27 ilan
ise İngilizce olarak verilmiştir.
Tablo. 9 Otel İlanlarında Yer Verilen Ana Tema
Ana Tema
Aileye Yönelik
Doğaya Yönelik
Gençlere Yönelik
Lüks Tüketime Yönelik
Üçüncü yaşa Yönelik
Kültüre Yönelik
Golf Turizmine Yönelik
Kurvaziyer Turizmine Yönelik
Toplam

Sıklık
1539
96
61
59
4
0
0
0
1759

Yüzde
87,5
5,5
3,5
3,4
0,2
0
0
0
100

İlanların ana teması Tablo 9’daki gibidir. Çoğunlukla ilanların aile teması (% 87,5)
üzerinde durduğu saptanmıştır. Ek olarak sırasıyla doğaya yönelik ilanlar (%5,5),
gençlere yönelik ilanlar (% 3,5), lüks tüketime yönelik ilanlar (% 3,4) ve üçüncü yaşa
yönelik ilanlar (% 0,2) görülmüştür. Buna ek olarak kültür turizmine, golf turizmine ve
kurvaziyer turizmine yönelik unsurların otel ilanlarının hiç birinde kullanılmadığını da
söylemek mümkündür.
Tablo. 10 Otel İlanlarında Bulunan Tur Çeşitleri
Tur Çeşitleri
Tur yok
Hem yurtiçi hem yurtdışı turları
Yurtiçi turlar

Sıklık
1611
99
38

Yüzde
91,6
5,6
2,2

Yurtdışı turlar

11

,6

Toplam

1759

100

Tablo 10 otel ilanlarında yer alan tur çeşitlerini yansıtmaktadır. Bu tabloya göre yurtiçi ve
yurtdışı turlarının bulunma durumlarına göre incelediğinde, büyük oranla (%91,6)
otellerin ilanlarında yurtiçi veya yurtdışı turları bulundurmadığını, bünyesinde tur
bulunduran ilanlarda ise hem yurtiçi hem de yurtdışı turlarını beraber kullandıkları
görülmektedir.
Tablo.11 Otel İlanlarında Yer Alan Ödeme Kolaylığı
Ödeme Kolaylığı
Taksit
Erken Rezervasyon
Belirtilmemiş
Toplam

Sıklık
1216
322
221
1759
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Yüzde
69,1
18,3
12,6
100

Tablo 11’de otel ilanlarında yer alan ödeme kolaylığına ilişkin veriler yer almaktadır.1216
ilanda (% 69,1) taksit imkânı varken, 322 ilanda (%18,3) ise erken rezervasyon imkanı
vardır. Bunun yanı sıra 221 ilanda (% 12,6) herhangi bir ödeme kolaylığından
bahsedilmemektedir.
Tablo. 12 Otel İlanlarında Yer Alan İletişim Bilgileri
Var

İletişim Türleri

Sıklık
365
673
579
379

Telefon numarası
Çağrı merkezi
Web sitesi
Sosyal medya

Yok
Yüzde
20,8
38,3
32,9
21,5

Sıklık
1394
1086
1180
1380

Yüzde
79,2
61,7
67,1
78,5

Otellerin iletişim bilgilerini ilanda bulundurmalarına ilişkin yapılan analizde, en çok
tercih edilen iletişim unsurunun olarak çağrı merkezleri olduğu, bunu sırasıyla web
sitesi, sosyal medya ve telefon numarası bilgilerinin izlediğini söylemek mümkündür.
Ayrıca ilanlarda otellerin konseptlerini belirtmelerine göre yapılan incelemelerde ultra
her şey dahil konsepti % 37,9 oranı ile en çok karşılaşılan konsept çeşidi olmuştur. Bunu
% 34,7 ile her şey dahil konsepti takip ederken, ilanların % 18,2’ sinde konseptle ilgili
herhangi bilgi yer almamaktadır(Bkz Tablo 13).
Tablo. 13 Otel İlanlarında Yer Alan Konseptler
Konsept Çeşitleri

Sıklık

Yüzde

Ultra her şey dahil

666

37,9

Her şey dahil

610

34,7

Belirtmemiş

320

18,2

Yarım pansiyon

68

3,9

Tam pansiyon

31

1,8

Ultra her şey dahil plus

25

1,4

Tam pansiyon plus

15

0,9

High class her şey dahil

12

0,7

Deluxe her şey dahil

11

0,6

Toplam

1759

100

Otel ilanlarında incelenen bir diğer unsur olan indirim oranlarına baktığımızda, en çok
“% 35 indirim” sağlandığını söylemek mümkündür. Bunu % 40 ve % 30 oranları takip
ederken 834 ilanda indirimle ilgili herhangi bir unsura rastlanılmamıştır.
Tablo. 14 Otel İlanlarında Yer Alan İndirim Oranları
İndirim yüzdesi
Belirtmemiş
35
40
30
25
45
15

Sıklık
834
211
189
156
109
58
48
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Yüzde
50,6
12,0
10,7
8,9
6,2
3,3
2,7

50
10
20
60
Toplam

36
34
29
1
1759

2,0
1,9
1,6
0,1
100

Otel ilanlarında paket tur unsuruna yer veren 173 ilan (%9,8) görülmüştür. Bunun yanı
sıra ulaşım kolaylığı sağlayan 171 ilan (%9,7) olduğunu söylemek mümkündür.
İlanlarında tanınmış kişilerin resimlerinin bulundurulma durumları incelendiğinde, 106
(%6,0) otel ilanında tanınmış kişilerin resimlerinin yer aldığını, ancak çoğunluğunun
(%94,0) tanınmış kişilerle ilgili unsur bulundurmadığını söylenebilir.
Otel ilanlarında promosyon bulundurulmasına ilişkin incelemelerde, en çok uygulanan
promosyonun %31,6 oranıyla “0-12 yaş ücretsiz” olduğu, bunu % 8,8 oranıyla “0-6 yaş
ücretsiz” promosyonunun takip ettiğini ve % 32,8 oranıyla herhangi bir promosyon
bulundurulmadığını söylemek mümkündür.
Tablo. 15 Otel İlanlarında Yer Alan Promosyonlar
Promosyonlar
Belirtmemiş
0-12 yaş ücretsiz
0-6 yaş ücretsiz
0-11 yaş ücretsiz
0-16 yaş ücretsiz
0-14 yaş ücretsiz
2 çocuk ücretsiz
2 çocuk ücretsiz
0-13 yaş ücretsiz
5 kal 4 öde
7 kal 6 öde
4 kal 3 öde
0-15 yaş ücretsiz

Sıklık
577
555
155
127
114
100
35
35
34
11
7
5
2

Yüzde
32,8
31,6
8,8
7,3
6,5
5,7
2,0
2,0
1,9
0,6
0,4
0,3
0,1

Ücretsiz transfer

1

0,1

Toplam

1759

100

Otel ilanlarında konaklama ücretinin yer alma durumuna ilişkin yapılan incelemelerde,
% 77,1 oranıyla Türk Lirası, % 0,8 oranıyla Euro kullanıldığı, % 22,1 oranıyla da
konaklama ücretine ilişkin herhangi bir unsur bulundurmadıklarını söylemek
mümkündür.
Tablo. 16 Otel İlanlarında Yer Alan Para Çeşitleri
Para Çeşitleri
Türk Lirası
Yok
Euro
Toplam

Sıklık
1357
388
14
1759

Yüzde
77,1
22,1
0,8
100

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Gazetelerden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, en çok ilan verilen gazetenin
Hürriyet olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun nedenini Hürriyet’in en fazla satan gazete
olması ile açıklamak mümkündür. İlanlara genellikle ana gazetede yer verilmiştir. Buna
ek olarak “seyahat eki” ve “tatil eki” gibi gazete eklerinde de ilanlar görülmüştür.
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Verilen otel ilanlarının gazetede yer aldığı sayfa numaraları çeşitlilik göstermekle birlikte
çoğunlukla 23, 28 ve 29. sayfalarda yoğunlaştığı görülmektedir. Gazetelerde yer alan otel
ilanları ölçülerine göre incelendiğinde, 3 cm (en) 6 cm (boy) en sık gözlenen ölçü
olmuştur. Buna ek olarak 3 cm- 31,5 cm, 3 cm -10 cm gibi ölçüler de kullanılmakla
beraber ilan boyutlarının çok değişkenlik gösterdiği söylenebilir.
Otel ilanları firmalar bazında incelendiğinde, en çok ETS Tur’un ilan verdiği; Anı Tur,
Jolly gibi firmaların da ilan vererek gazetelerde yer aldığı söylenebilir. Dolayısıyla otel
ilanlarının büyük kısmının aracı seyahat işletmeleri tarafından verildiğini söylemek
mümkündür. Bu ilanlarda otellerin yıldızlarına ilişkin bilgilerde yıldız sayısına yer
verilmediği, yıldız sayısına yer verenlerin ise 5 ve 4 yıldızlı oteller olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. İlanlarda yer alan otellerin bölgesel olarak dağılımına bakıldığında, otellerin
Akdeniz Bölgesi’nde yoğunlaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ilan dili olarak Türkçe
tercih edilmekle beraber İngilizce ilanlara da rastlanılmıştır.
İlanlar temasal olarak analiz edildiğinde, aile temasının ağırlıklı olarak kullanıldığını
söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra otel ilanlarıyla tur programlarını beraber
bulundurma durumları incelendiğinde, genellikle otel ilanlarına tur programlarını dahil
etmediklerini, dahil edenlerinde yurt içi ve yurt dışı turlarını beraber kullanmayı tercih
ettiği görülmektedir.
İlanlarda yer alan ödeme kolaylıkları incelendiğinde, en çok “taksit” imkanının
sunulduğu görülmüştür. Ayrıca promosyonlar çerçevesinde inceleme yapıldığında “0-12
yaş ücretsiz” uygulaması göze çarpmaktadır. Otel ilanlarında yer alan indirim oranları
incelendiğinde, çoğunlukla indirim oranlarının belirtilmediği belirtilen ilanlarda ise en
çok “% 35” indirim oranının tercih edildiğini söylemek mümkündür. İlanlarda
konaklama ücretinin bulunma durumlarını incelediğimizde, çoğunlukla Türk Lirası
tercih edildiğini, bununla beraber ilanlarda ücret belirtilmediğini de söylemek
mümkündür.
İlanlar iletişim bilgileri yönünden değerlendirildiğinde çağrı merkezi numarasına yer
verildiği halde genel olarak iletişim bilgilerine yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Konseptlerine göre otel ilanlarının gruplandırılmasında, her şey dahil, yarım pansiyon,
tam pansiyon gibi birçok otel konsepti kullanılmasının yanı sıra, ultra her şey dahil
konseptinin en çok tercih edildiği görülmüştür.
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ÖZET
Rekabet gücü yüksek işletmelerin özgün süreçlere sahip olma ve yenilikçi süreçler ile
yeni koşullara hızlı adapte olabilme yeteneği ile özdeşleştirildiği günümüz piyasa
koşulları bilgiyi işletmeler için vazgeçilmez kılmaktadır. Özellikle işletme içi süreçlerin
iyileştirilmesi bağlamında elde edilecek uzmanlık bilgileri ve bilişsel bilgiler işletmeler
için piyasada rekabetin belirleyicisi olabilmektedirler. Örtük bilgiler olarak ifade edilen
bu tür bilgilerin etkin kullanımı ile temel yetenek geliştirilmesi, hizmet kalitesinin
yükseltilmesi ve pazar konumlandırma faaliyetlerinde başarı sağlanabilmektedir.
Dolayısıyla otel işletmelerinde de örtük bilginin etkin bir şekilde elde edilerek kullanımı;
diğer bir ifade ile dışsallaştırılması oldukça önemlidir. Buradan hareketle araştırmanın
temel amacı termal otel işletmelerinde işgörenlerin sahip olduğu örtük bilgilerin elde
edilmesi/dışsallaştırılması faaliyetlerinin incelenmesi ve bu süreçte İnsan Kaynakları
Yönetimi’nin (İKY) rolünün belirlenmesidir. Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren
termal otel işletmelerinin İKY yöneticileri ve üst düzey yöneticiler ile gerçekleştirilen yarı
yapılandırılmış görüşme ile elde edilen verilen incelenmesi sonucunda personele
inisiyatif tanıma, koçluk ve mentorluk, örnek olay yöntemi ile personelin iş sürecinin
yakından izlenmesi ve raporlanması, iş görenlerle birebir görüşme yoluyla İKY’nin örtük
bilginin dışsallaştırılması sürecine katkı sağladığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Örtük Bilgi, Bilginin Elde Edilmesi, Dışsallaştırma, İKY.
GİRİŞ
Son yıllarda daha sık karşılaşılan uluslararası krizler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan
ekonomik çalkantılar ile birlikte oluşan talep istikrarsızlığı turizm piyasasında rekabetin
boyutunu önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer yandan teknolojik yenilikler ve sosyal
medya kullanımının hızlı bir şekilde artması turizm sektöründe faaliyet gösteren otel
işletmelerinin talep yaratma boyutunda daha agresif ve yenilikçi stratejiler izlemesini
gerekli kılmaktadır. Bunun bir sonucu olarak otel işletmeleri yenilikçi ve özgün hizmetler
ile farklılaşmayı sağlayarak özellikle ürün konumlandırma ve e-pazarlama bağlamında
başarı hedeflemektedirler. Otel işletmelerinin yenilikçi ve özgün hizmetler sunabilmesi
ise sahip oldukları entelektüel sermayeyi etkin bir şekilde kullanmaları ve öğrenen
örgütlere dönüşüme bağlıdır. Bu süreçte farklılaşma ve yenilikçi kimlik kazanmanın en
kritik aşamalarından birisi işgörenlerin sahip olduğu uzmanlık bilgileri ve yaratıcı
fikirlerin kullanımıdır. İşgörenlerin sahip olduğu bu tür bilgiler ise işletme ve yönetim
literatüründe örtük bilgi olarak değerlendirilmektedir.
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Rekabette başarının çıkış noktalarından birisi olarak görülen örtük bilgi temel olarak
bireylerin bilinçaltında yerleşik olduğundan diğer bireylere ifade edilmesi zordur
(Bergeron, 2003: 17). Örtük bilgi bilişsel ve teknik bileşenlerden oluşmaktadır. Bilişsel
bileşenler bireyin kullandığı zihinsel modelleri kapsamakta ve yapılandırılmamış bilgi
olduğu için birey tarafından doğrudan ifade edilememektedir. Teknik bileşenler ise birey
zihninde yapılandırılmış olması sebebi ile daha somut olan ve bu nedenle daha kolay
ifade edilebilen bilgilerdir (Jennex, 2007: 3). Uzmanlık/deneyim bilgisi, bilişsel bilgi ve
yaratıcı bilgileri kapsayan ve bilişsel-teknik bileşenlerden oluşan örtük bilgilerin işletme
için katma değer sağlaması ise ancak açık bilgiye dönüşümü ile mümkün olmaktadır.
Bilginin dışsallaştırılması olarak ifade edilen ve Nonaka (1994) tarafından geliştirilen
SECI modeli kapsamında değerlendirilen bilginin dışsallaştırılması, özellikle bilgi üretimi
yoluyla farklılaşma ve temel yetenek oluşturma bağlamında işletme başarısının temelini
oluşturan ana unsurlardan biridir. Dolayısıyla bilginin dışsallaştırılması otel işletmeleri
yöneticileri tarafından önemle üzerinde durulması gereken bir husus durumundadır.
Atfedilen önemine ve rekabet avantajı bağlamındaki kritik rolüne rağmen konuyla ilgili
olarak literatürde yeterli sayıda araştırma bulunmaması, bu araştırmanın temel
motivasyonunu oluşturmaktadır. Bu bağlamda araştırmada ilk olarak örtük bilgi
kavramı ve işletmeler açısından önemi, sonrasında ise bu süreçte İnsan Kaynakları
Yönetimi (İKY)’nin rolü ele alınmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde ise
Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren termal otel işletmelerinin yöneticileri ile
görüşmeler gerçekleştirilerek İKY uygulamalarının örtük bilginin dışsallaştırılmasına
nasıl ve ne derece katkı sağladığı saptanmaya çalışılmış, sonuçlar bağlamında çeşitli
önerilerde bulunulmuştur.
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Örtük Bilgi ve Otel İşletmeleri Açısından Önemi
Küreselleşme olgusunun bir sonucu olarak yoğun rekabetin yaşandığı günümüz
koşullarında bilgi unsuru işletmelerin ve bu bağlamda işletme örgütlerinin pazar
değerini belirleyen temel unsur haline gelmiştir. İşletmelerin sahip olduğu bilgi uzun
vadeli rekabette avantaj sağlayacak en önemli unsurdur (Tiwana, 2003: 110). Özellikle
1985’li yıllardan itibaren rekabet avantajı yaratan stratejik bir kaynak olarak ele alınan
bilgi, teknolojik değişimlerin sağladığı faydalara bağlı olarak 1950’li yıllardan günümüze,
bürokratik bilgi, destek bilgisi, yönetim kontrolü için bilgi ve stratejik bilgi şeklinde
değişime uğramıştır. Bürokratik bilgi, destek bilgisi ve yönetim kontrolü için bilgi
işletmelerde daha çok açık bilgi konumundaki enformasyonları ifade etmekte iken,
bilginin işletmeler için stratejik bir kaynak olarak değerlendirildiği durumlarda örtük
bilgi önem kazanmaktadır (Kurt, 2004: 18). Dolayısıyla işletmelerin sahip olduğu bilgileri
açık ve örtük bilgiler olarak değerlendirmek gerekmektedir. Nitekim Nonaka (1994)
işletmelerde var olan bilgilerin, açık ve örtük bilgilerin bir birleşimi olduğunu ifade
etmektedir (Bratianu, 2010: 194).
Sözel ve/veya miktar olarak ifade edilebilen ve veri, bilimsel formül, kodlanmış süreç ya
da evrensel ilkeler şeklinde kolaylıkla paylaşılabilen bilgiler açık bilgi şeklinde ifade
edilmektedir (Kharabsheh, 2007: 421). Gerekli enformasyonun yeterli duruma getirilmesi,
depolama ve aktarım kabiliyeti, açık (net) olma, eksiksiz ve kesin olma, dokümanlar
halinde sunulabilme, formal ve nesnel-rasyonel olma ise açık bilginin temel
karakteristiklerini teşkil etmektedir (Kane, Ragsdell ve Oppenheim, 2006: 142). Bilgi
bileşiminde daha fazla öneme sahip olan örtük bilgi ise bireyin işle ilgili eylemleri ve
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deneyimden kaynaklanan, aynı zamanda da sahip olduğu fikir/düşünce, değerler veya
duyguları içeren bilgidir (Nonaka & Takeuchi, 1995: 8). Bu bakış açısıyla örtük bilginin
temel karakteristikleri, uzmanlık ve ustalık bilgisini (know-how) içerme, davranış ile
ortaya çıkma, deneyim ile elde edilme, kişilere bağımlı olma, kişisel inançlar ve değerleri
içerme, sübjektif sezgi ve duygulara dayanma ve kişinin düşünceleridir (Kane, Ragsdell
ve Oppenheim, 2006: 142). İşletmelerde var olan açık ve örtük bilgiler işletmenin faaliyet
alanına göre farklılık göstermektedir. Örneğin otel işletmelerinde yiyecek içecek
hazırlanmasında kullanılan reçeteler, daha önce konaklayan müşterilerin tercihleri ve
özel isteklerini belirten dokümanlar, hizmet sunumunun temel ilkelerini belirten
rehberler, iş analiz raporları, yönetim politikasının belirtildiği dokümanlar, orta ve uzun
dönem stratejik planlamaların sunulduğu rehberler, rakip işletmelere ilişkin satış
raporları, sektörel durum değerlendirmelerine ilişkin dokumanlar vb. açık bilgiyi
oluşturmaktadır. Diğer yandan bir garsonun yaptığı işe ilişkin sahip olduğu uzmanlık
bilgisi, belirli müşterilerin yemek tercihlerine ilişkin sahip olduğu bilgiler (yemeğin
pişme derecesi, beraberinde tercih edilen içecek, yemeğin baharat miktarı vb.), müşteriye
yaklaşım ve hizmet sunumu sürecinde sergilediği özgün davranışlar veya bir yöneticinin
yönetim tarzı, sahip olduğu deneyime bağlı gelişen düşünce yapısı gibi bilgiler ise örtük
bilgiye örnek teşkil etmektedir (Zorlu, 2013: 7). Turizm sektöründe üretim ve tüketimin
eş zamanlı olarak gerçekleştiği ve hizmet sunumu sürecine dışarıdan müdahale
edilemediği düşünüldüğünde otel işletmeleri için örtük bilgi çok daha önemli hale
gelmektedir. Nitekim örtük bilginin bireysel olarak ifade edilmesi ve etkin olarak
değerlendirilmesi durumunda işletmenin temel yetenekleri çoğalacak ve örtük bilgi bu
yönüyle çoğu zaman rekabette önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu nedenle üst
yönetimin öncelikli amaçlarından biri de daha iyi iş sonuçları alabilmek için örtülü
bilginin açığa çıkarılması, diğer bir ifade ile dışsallaştırılması olmalıdır.
Örtük Bilginin Dışsallaştırılması ve İKY
Bilgi yönetimine ilişkin literatürde örtük bilginin dışsallaştırılması sürecinin temel olarak
Nonaka ve Takeuchi (1995) tarafından ortaya konulan SECI (Socialization,
Externalization, Combination, Internalization), modeli kapsamında değerlendirildiği
görülmektedir. SECI modeli işgörenlerin sahip olduğu örtük bilginin bireysel düzeyden
başlayarak, karşılıklı etkileşimler/paylaşımlar sonucunda önce bölüm ölçeğinde,
sonrasında bölümler arasında ve daha sonra örgüt genelinde genişlemesini ele
almaktadır (Nonaka ve Takeuchi, 1995: 72). Modelin ilk aşamasını deneyimlerin
etkileşimler/diyaloglar ile aktarımı sonucunda ortak zihinsel modeller gibi örtük
bilgilerin oluşmasını ifade eden sosyalizasyon aşaması oluşturmaktadır (Holsapple ve
Joshi, 1999: 3). Sosyalizasyon süreci sonucunda elde edilen örtük bilgilerin karşılıklı
diyaloglar yoluyla bireysel veya kolektif olarak açıkça dile getirilmesi ise bilginin
dışsallaştırılmasını ifade etmektedir (Nonaka ve Takeuchi, 1995: 85). Bireyler bu süreçte
sahip oldukları beceriye dayalı ustalık bilgisini (know-how), bilişsel bilgi birikimini
(know-why) ve yaratıcı bilgileri (care-why) açıkça ifade edebilmektedirler (Dalkir, 2005:
54).
Dışsallaştırma süreci örtük bilgilerin açık bilgilere dönüşümü ve bu yolla yeni bilgiler
elde edilmesi açısından bilgi üretiminde temel unsur durumundadır (Draghici ve
Draghici, 2008: 51). Diğer yandan bu süreçte örtük bilginin tamamı yerine sadece işletme
için önemli/değerli olan kısmının, diğer bireylere kolaylıkla aktarılabilmesi ve
anlaşılabilmesi esastır. Bilginin dışsallaştırılması sürecinin başarısı ise metaforlar,
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benzeşimler/benzetmeler ve modellerin etkin kullanımına bağlı bulunmaktadır.
Metaforlar var olan bilgilerin anlamsal etkilerinin kullanılarak yeni bilgilerin sezgisel
olarak anlaşılmasına yardım ederken, benzetmeler imgeler ile gerçekler (bilinenler)
arasında bağlantı kurulması yoluyla bilinmeyenin anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Son
olarak modeller ve/veya simülasyonlar öğrenme ortamında kullanılan oldukça faydalı
öğretim araçlarıdır (Bratianu, 2011: 8).
Dışsallaştırma sürecinin çeşitli enstrümanlarla etkinliği arttırılabilmekle birlikte bilginin
dönüşümü ve bireysel özellikler bu süreci etkilemektedir. Bilginin dönüşümü ve
ifadesinin zorluğuna işaret eden Dalkir (2005: 55) bu süreçte, örtük bilgi sahibi işgörenler
ile görüşmeler gerçekleştirerek, bilginin açık hale gelmesi, modellenmesi ve diğer bilgiler
ile sentezlenmesini sağlayacak uzmanlar olması gerektiğini belirtmektedir. Nitekim
bilginin dışsallaştırılması deneyimlerin, bireysel ve grup yeteneklerinin, normlar ve
değer yargılarının doğru bir şekilde kodlanmasını gerektirdiği için, örgütlerde işgören
başarısına önem veren motivasyonu yüksek uzmanları gerekli kılar (Wijnhoven, 2006:
708). İşletme örgütlerinde bu fonksiyon daha çok İnsan Kaynakları uzmanları veya
liderler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bununa birlikte liderlerin tüm işgörenler ile
örtük bilginin dışsallaştırılması kapsamında bir araya gelmesi zaman kısıtı açısından pek
mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla bilginin dışsallaştırılması sürecinde İKY bölümü
faaliyetleri ve uzmanları ön plana çıkmaktadır. Bilginin yönetimine paralel olarak
dışsallaştırma sürecinin aynı zamanda örtük bilgiye sahip işgörenin motivasyonunu
yükseltmeyi amaçlayan ve İKY temelli olan strateji, politika ve uygulamaları kapsaması
(Hendriks ve Souza, 2006: 661) ise İKY uygulamalarını bilginin dışsallaştırılması
sürecinde kritik unsur haline getirmektedir. Nitekim İKY faaliyetleri bireylerinin
yönetiminin yanı sıra örgütün kaynakları olarak değerlendirilen ve örgüte avantaj
sağlayan kişisel, kişilerarası (grup içi, örgüt içi) özellikleri ve iletişiminin de yönetimini
kapsamaktadır. Bu süreçte grup içi ve örgüt içi ilişkilerin desteklenmesi/teşviki ile
işgören kapasitenin geliştirilmesi yoluyla hem örgüte yatırım yapılmakta (Svetlik ve
Stavrou-Costea, 2007: 199) hem de örtük bilginin dışsallaştırılması sürecine katkı
sağlanmaktadır. Morawski (2009), bilgi yönetimi sürecinde İKY faaliyetlerini donatım
sağlama,
motivasyon ve geliştirme, işin organize edilmesi ve yönetici-işgören
ilişkilerinin iyileştirilmesi olarak dört temel kategoride değerlendirmektedir (Wiśniewska
ve Wiśniewski, 2012: 1622). İKY tarafından gerçekleştirilen söz konusu temel faaliyetler
içerisinde örtük bilginin dışsallaştırılmasına katkı sağlayabilecek bazı uygulamalar ise;






Donatım sağlama: konferans salonları, sohbet odaları ve danışma alanlarının
oluşturulması, veri tabanlarına ulaşımı kolaylaştırma
Motivasyon geliştirme: işgörene inisiyatif sağlama, uzmanlarla çalışma fırsatı
sunma, sürekli eğitim uygulamaları, özel ayrıcalıklar sunma
Yönetici-işgören ilişkileri: girişimlerin desteklenmesi, açık iletişim, şefe/yöneticiye
kolay ulaşabilme fırsatı, yardım ve destek sağlanması, karşılıklı bilgi paylaşımının
esas alınması
İşin organize edilmesi: takım çalışmaları, örgüt içerisinde rol değişikliği, proje
ekiplerinin oluşturulması şeklinde özetlenebilmektedir.

Bilgi-odaklı işletmelerde İKY faaliyetlerinin kapsam ve içerik olarak farklılaştığını
belirten Bordeianu ve Buta (2015:169-172), yeni koşullarda her bir işgörenden sürekli
öğrenme yoluyla kendisini geliştirmesi beklendiğini ve bunun sonucunda her bir
işgörenin yeni bilgilere ihtiyaç duyduğunu belirtmektedir. Araştırmacıya göre bu süreç
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sonucunda uzmanlık bilgisi paylaşımı gerçekleştirilmekte ve İKY işgören motivasyonu,
bağlılığının sağlanması yoluyla bilginin dışsallaştırılmasına katkıda bulunmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü üzere işletmelerde rekabet avantajının temel
kaynağı olarak görülen örtük bilgilerin etkin olarak kullanılabilmesi teknolojik yatırımlar
kadar örgüt içerisinde açık iletişim kanalları oluşturulması, işgörenlerin sürekli olarak
geliştirilmesi, bilginin paylaşımı yönünde motive edilmesi gibi kritik İKY süreçlerine
bağlıdır. Dolayısıyla rekabette önde olmak isteyen tüm işletmeler işgörenlerin sahip
olduğu örtük bilgiyi etkin olarak kullanabilmek için İKY politika ve stratejilerini bu
yönde geliştirmelidirler.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırma hizmetler sektörü içerisinde yer alan otel işletmelerinde iş görenlerin sahip
olduğu örtük bilgilerin hangi yöntemler ile dışsallaştırıldığı ve bu süreçte İKY’nin temel
faaliyetlerinin saptanmasını amaçlamaktadır. Otel işletmelerinde üretim ve tüketimin
eşzamanlı olmasına bağlı olarak hizmet sunumu sürecinin müşteri-işgören etkileşimi
esnasında gerçekleşmesi ve hizmetin sunumuna müdahale edilememesi, işgörenin
uzmanlık bilgisini ve deneyimini önemli kılmaktadır. Müşteri memnuniyetine ve
hizmetin kalitesine doğrudan etkide bulunan uzmanlık bilgisi ve deneyim ise işgörenin
zihninde yer alması ve ona bağlı olması sebebiyle başkaları tarafından kolaylıkla elde
edilememekte; birçok durumda bilgi sadece ilgili işgören tarafından kullanılmaktadır.
Diğer yandan müşteri memnuniyetine önem veren ve bu bağlamda hizmet kalitesini
yükselterek rekabet avantajı sağlamak isteyen otel işletmelerinde bu tür bilgilerin herkes
tarafından bilinmesi esastır. Dolayısıyla işgörenin sahip olduğu örtük bilginin
dışsallaştırılarak açık bilgiye dönüştürülmesi ve paylaşılması otel işletmelerinin
başarısını doğrudan etkilemektedir.
İşgörenlerin gelişimi ve motivasyonundan İKY’nin sorumlu olması ve işgörenler ile ilgili
tüm süreçlerin (işe alım, oryantasyon, eğitim vb.) bu bölüm tarafından yürütülmesi otel
işletmelerinde İK bölümünü işgörenler ile en fazla iletişim ve etkileşim içerisinde olan
bölüm haline getirmektedir. Örtük bilginin elde edilmesi sürecinin özellikle birebir
iletişime bağlı olması ve uzmanlık gerektirmesi ise otel işletmelerinde İKY’ni örtük
bilginin temininde ön plana çıkarmaktadır. Örtük bilginin işletmeler için taşıdığı değere
ve İKY’nin süreçteki belirtilen önemine rağmen konu ile ilgili literatürde araştırma
sayısının yok denecek kadar az olması ve otel işletmelerinde bu tür faaliyetlerin
sistematik olarak gerçekleştirilmediğinin tespiti bu araştırmayı önemli kılmaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerin hem otel işletmeleri yöneticilerine hem de
literatüre olumlu katkı yapması beklenmektedir.
Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında ihtiyaç duyulan veriler, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren
turizm işletme belgeli otel işletmelerinin İK yöneticilerinden, İK yöneticisi olmayan otel
işletmelerinde ise üst düzey yöneticilerden elde edilmiştir. Evrende yer alan turizm
işletme belgeli otel işletmelerinin tamamı termal otel niteliğinde olduğu için araştırma
kapsamında toplamda 12 termal otel işletmesi 12 yöneticisinin görüşlerine
başvurulmuştur. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat
tekniği kullanılmıştır. Nitel veri toplama teknikleri arasında yer alan mülakat tekniğinin
tercih edilmesinde, anket ile elde edilemeyecek daha derin bilgilere ulaşma, cevapların
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anketlere göre daha dürüst ve doğru olma ihtimali, yanlış anlaşılma kaynaklı hataların
önlenebilmesi ve ek sorular sorabilme imkanı gibi temel faydalar (Altunışık vd., 2010: 9394) etkili olmuştur.
Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış mülakat formunda 3 adedi tanımlayıcı
olmak üzere örtük bilginin elde edilmesi/dışsallaştırılması ile ilgili 8 adet açık uçlu
soruya yer verilmiştir. Katılımcı hakkında temel bilgiler elde edilmesi amacıyla
oluşturulan tanımlayıcı sorular cinsiyet, işletmedeki pozisyon ve söz konusu pozisyonda
çalışma süresini kapsamaktadır. Literatür taraması (Nonaka ve Takeuchi, 1995; Ale,
Chiotti ve Galli, 2008; Draghici ve Draghici, 2008; Zornoza ve Navarro, 2009) sonucunda
oluşturulan ve örtük bilginin dışsallaştırılması kapsamında mülakat formunda yer alan
sorular ise temel olarak;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

İşletmede (örtük) bilgi elde etme faaliyetlerinin gerçekleştirilme durumu,
Bilgi elde etme sürecinde İKY tarafından kullanılan yöntemler ve içeriği,
İşgören uzmanlık bilgisinden (örtük bilgiden) faydalanma durumu ve düzeyi,
Örtük bilginin dışsallaştırılması için kullanılan İKY tarafından kullanılan yöntemler
Açık bilgiye dönüştürülen örtük bilgilerin saklanma durumu ve düzeyi
Elde edilen bilgilerin paylaşımına yönelik gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.

Diğer yandan görüşme sürecinde katılımcılara yöneltilen sorulara detaylı yanıtlar
alınabilmesi için her bir soruya yönelik önceden anahtar kelimeler belirlenmiş, görüşme
esnasında söz konusu kelimelerin kullanımı ile bilgi içeriğinin zenginleştirilmesi
sağlanmıştır.
Görüşme yoluyla toplanan veriler metin dosyalarına dönüştürülerek araştırmacılar
tarafından detaylı olarak birkaç kez okunmuştur. Görüşme metinlerinin detaylı
incelemesinin ardından katılımcıların her bir soruya yönelik görüşleri kategoriler
oluşturmak suretiyle belirli başlıklar (temalar) altında toplanmıştır. Görüşme
metinlerinin detaylı incelemesi sonucu metinde açıkça ifade edilen kavramlar olduğu
gibi farklı anlam ifade eden ve metinde doğrudan görülemeyen içeriğin de olduğu tespit
edilmiştir. Araştırmacılar bu nedenle araştırmaya dâhil olan katılımcıların görüşlerini
açık ve gizli içerik kodlamasını birlikte kullanarak detaylandırmıştır. Belirli temalar
altında örtük bilgileri açığa çıkarmaya yarayan kodlama işlemi, özellikle yarıyapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı araştırmalarda yoğun veri birikimini
özetlemek ve metne gönderme yapan olgu ve kavramların açığa çıkarılmasını sağlamak
amacıyla kullanıldığından araştırmacıların işini kolaylaştırmaktadır (Bhattacharjee, 2012:
115-116). Araştırma kapsamında elde edilen bulgular literatür bilgileri ile karşılaştırılarak
çıkarımlarda bulunma yoluyla ilgili literatüre ve otel işletmelerinin yöneticilerine katkı
sağlanması amaçlanmıştır.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırma kapsamında görüşme gerçekleştirilen katılımcıların örtük bilginin
dışsallaştırılmasında işletmelerdeki insan kaynakları yönetiminin rolüne ilişkin görüşleri
doğrultusunda elde edilen bilgiler şunu göstermektedir: a) İşletmelerde sunulan
hizmetlere ilişkin bilgi toplama faaliyetleri departman bazlı olarak yürütülmektedir ve
elde edilen bilgiler raporlar halinde haftalık olarak düzenlenen toplantılarda
tartışılmaktadır, b) İşletmeler gerçekleştirdikleri bilgi toplama faaliyetlerinde genel olarak
müşteri anketleri ve birim amirlerinin raporlarını dikkate almaktadırlar, c) İşletmelerde
personelin sahip olduğu uzmanlık bilgisinden yararlanılmasının sağlanabilmesi amacıyla
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özellikle personele inisiyatif tanıma, hizmet içi eğitim sürecinde eğitim koçları yardımıyla
güçlendirme, örnek olay yöntemi ile personelin iş sürecinin yakından izlenmesi ve
raporlanması, düzenlenen personel günlerinde iş görenlerle birebir görüşme yapılarak
iletişim kurulması gibi uygulamalara başvurulmaktadır, d) İşgörenlerden elde edilen
bilgilerin saklanması hususunda veri tabanı oluşturulmakta ve raporlama sistemiyle ilgili
bilginin üst yönetimle paylaşılması sağlanmaktadır, e) Elde edilen örtük bilginin diğer iş
görenlerle paylaşılması konusunda işletmeler motivasyon odaklı çabalar sergilemekte; bu
sayede bilginin takım arkadaşlarıyla dolaylı yoldan paylaşılması sağlanmaktadır.
1.

Bilgi Toplama Faaliyetleri

Araştırmada işletmelerin misafirlerine sundukları hizmetlere ilişkin bilgi toplama
faaliyetlerine yönelik yapılan değerlendirme sonucunda organizasyonda yapılan her
birim işin departman bazında ele alındığı, günlük, haftalık ve aylık raporlamaların
yapıldığı ve elde edilen bilgilerin misafir ilişkileriyle paylaşıldığı anlaşılmaktadır. Bunun
yanı sıra hizmet sunumu sürecinde misafirlerin karşılaştıkları olumlu/olumsuz
durumların tespit edilebilmesi amacıyla yararlanılan istek ve şikayet kutularından alınan
mektupların da önemli bir veri kaynağı olduğu belirlenmiştir. Özellikle insana bağımlı
yapısı nedeniyle hizmet işletmelerinde hizmet sunumu sürecinde dışarıdan müdahalenin
söz konusu olmaması sebebiyle, bireylerle etkileşim bir kat daha önem kazanmaktadır.
Burada örtük bilgilerin açığa çıkarılarak bilgi paylaşımının sağlanması süreçlerin
iyileştirilmesinde ve etkileşimin kalitesinin arttırılmasında elzem niteliğindedir.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre işletmeler bilgi paylaşımına önem vermektedirler
ve bu konuyla ilgili haftalık toplantılarda hizmet sunumu sürecinde ortaya çıkan
aksaklıkların birebir işgörenlerle paylaşıldığı ve sürecin daha kaliteli bir hale
getirilebilmesi için bir çaba sarf edildiği anlaşılmaktadır. Katılımcıların konuyla ilgili
görüşleri; “İşletmemizde belirli işler standart hale getirilmiştir ve bu yönde gelişmesi için
kontroller yapılmaktadır. Kontrol esnasında ortaya çıkan aksaklıklar ilgili birim amirine
iletilmektedir. Ayrıca tekrarının yaşanıp yaşanmadığını görmek amacıyla alınan notlar
arşivlenmektedir”, “Haftanın ilk günü operasyon toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarda misafir
anket sonuçları, iş gören şikayetleri görüşülüyor”, ve “İstek, öneri, şikayet kutusundan bilgi
toplanıyor” şeklindedir.
2.

Bilgi Toplama Kaynakları

Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan insan kaynakları bölümü yöneticileri
hizmetlere ilişkin bilgi toplama sürecinde misafir anketlerinin önemli bir veri sağladığını
düşünmektedirler. İşletmeler misafirlerinin görüşlerini her departman için profesyonel
yardım alarak hazırladıkları anket formları yardımıyla topladıklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcılar misafir anketleri kadar üzerinde durdukları bir yöntemin birim amirlerinin
hazırladıkları raporlar olduğunu belirtmişlerdir. Buna ek olarak sanal ortamlarda ortaya
çıkan bilginin önemini vurgulayan yöneticiler, hem işgörenler hem de misafirler için ayrı
ayrı oluşturulan Whatsapp grupları yardımıyla sürece ilişkin örtük bilginin daha kolay
dışsallaştırılabildiğini ima etmişlerdir. Katılımcılar konuyla ilgili; “Misafir anketleri bizim
için önemli bir veri kaynağı”, “Misafir anketleri sayesinde sürece ilişkin fikirlerimiz oluşuyor ve
önlem alabiliyoruz”, “İşgörenlerle ve misafirlerle Whatsapp grupları oluşturuyoruz”, “Whatsapp
grupları ile misafirler geri bildirim yapıyor”, “Her departmanda elde edilen tüm girdi-çıktı,
bilgiler zamanlama kontrolüne tabii tutuluyor” şeklinde görüş beyan etmişlerdir.
3.

Uzmanlık Bilgisinin Yararlı Hale Getirilmesi
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İşgörenlerin sahip oldukları uzmanlık bilgisine özellikle yeni işgörenlerin işe uyum
sürecinde ihtiyaç duyulmaktadır. Mevcut işgörenlerin gerek çalıştıkları işletmenin
kültürünü benimsemeleri ve süreçlere hâkimiyetleri gerekse önceki deneyimleri
sayesinde birikimsel olarak ortaya çıkan örtük bilgilerinin çalışma arkadaşlarıyla
paylaşılması süreçte meydana gelebilecek aksaklıkları ve zaman kaybını en aza
indirebilme anlamında önem taşımaktadır. Araştırma bulgularına göre işletmeler
uzmanlık ile ilgili örtük bilgilerin dışsallaştırılmasında temel olarak işgörenlere inisiyatif
tanıma, hizmet içi eğitim sürecinde eğitim koçlarından yararlanarak işgörenlerin
gelişiminin sağlanması, iş süreçlerinin örmek olay yöntemiyle görselleştirilmesi gibi
yöntemlerden yararlandıkları belirlenmiştir. Katılımcılar bunun yanı sıra, işgörenlerin
sosyalleşmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen personel günlerinde birebir
görüşmeler yoluyla örgüt içi iletişimin geliştirilmesi yönünde çabalarının olduğunu ifade
etmişlerdir: “İş sürecinde işgörenlere inisiyatif tanıyarak süreçlerin geliştirilmesine olanak
tanıyoruz”, “İşbaşı eğitimlerde eğitim koçları devreye giriyor”, “İşgören güçlendirme ile yetki
verilerek iş üzerinde kontrol imkanı sağlıyoruz”, “Her işgörene belirli sorumluluk veriliyor”,
“Zincirin diğer halkalarına iş görenlerimizi gönderip deneyim kazanmalarını sağlıyoruz”.
Konuyla ilgili değerlendirme sonucunda elde edilen önemli bir bulgu da insan
kaynakları yöneticilerinin ilgili birim amirlerinden işlerin yapılışına ilişkin işgörenlerden
iş analizi raporları istemeleri olmuştur. İş analizi raporları sayesinde departman
amirlerinin işlerin yapılışına ilişkin süreci daha iyi anladıkları ve etkileşimin boyutları
konusunda fikir yürütebildikleri belirlenmiştir: “İş analizi yaparken öncelikle işi yapan
işgörenin yaptığı işle ilgili iş analizi raporu hazırlamasını sağlıyoruz. Bu sayede hazırladığımız iş
analizi daha gerçekçi oluyor”, “İşgörenlerin yaptıkları işe ne kadar hakim olduklarını iş analizi
raporlarından anlayabiliyoruz. İş analizi raporları işin aksayan taraflarını bulmamızı sağlıyor”.
4.

Elde Edilen Bilgilerin Saklanması

İşletmelerde hizmet sunumu sürecinde ortaya çıkan örtük bilginin dışsallaştırılmasında
bilginin elde edilmesi kadar önemli olan bir konu da elde edilen bilginin sistematik
olarak ele alınması ve çıkarımların faydalı yönergeler olarak saklanmasıdır. Araştırmaya
dahil olan katılımcıların işletmelerde elde ettikleri bilgilerin saklanması hususunda ne tür
çabaları olduğunu belirlemek amacıyla yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen
bilgilerin oluşturulan veri tabanlarında saklandığı ve her bilgiden ziyade süreçte yararlı
olabilecek bilgilerin ayıklanarak üst yönetimle ve işgörenlerle paylaşıldığı belirlenmiştir.
Katılımcıların neredeyse tamamı elde edilen bilgilerin veri tabanında saklandığını, veri
tabanından raporlama işleminin yapıldığını ve raporların ilgili departman amirleri ve üst
yönetimle paylaşıldığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların konuyla ilgili görüşleri; “Elde
ettiğimiz bilgileri arşivliyoruz. SPSS programı yardımıyla veriler analiz ediliyor”, “Elde edilen
tüm bilgiler üst yönetimle paylaşılıyor”, “Bireysel raporları arşivliyoruz” şeklindedir.
Katılımcılar buna ek olarak elde edilen bilgilerin zincir otelciliğin politikaları gereği
zincirin diğer otelleriyle de paylaşıldığını ifade etmişlerdir.
5.

Elde Edilen Bilgilerin Paylaşılması

Literatürde de vurgulandığı üzere bilginin dışsallaştırılması sürecinde örtük bilgilerin
açık bilgilere dönüşümü ve bu yolla yeni bilgiler elde edilmesi bilgi üretiminde temel
unsur olarak nitelendirilmektedir. Bilginin değerli hale gelebilmesi esasında işlenmesiyle
ilgili olduğu kadar paylaşılmasıyla da ilgilidir. Araştırma bulgularına göre, elde edilen
örtük bilginin diğer iş görenlerle paylaşılması konusunda işletmeler motivasyon odaklı
çabalara daha fazla önem vermektedirler. Düzenlenen personel günlerinde örgüt içi
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iletişimin arttırılması ve uzmanlık bilgisinin paylaşılmasına olanak sağlayacak bir
ortamın oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. İşletmelerde bunun için iletişim
uzmanlarından yardım alarak işgörenlerle örtük bilginin açığa çıkarılması sürecinde
iletişim kuracak olan departman amirlerine iletişim eğitimleri verildiği tespit edilmiştir.
Elde edilen bilgilerin işgörenlerle paylaşılması sürecinde işletmeler buna ek olarak ortak
ağlar yardımıyla yararlı bilgileri paylaştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan
yöneticiler konuyla ilgili; “Motivasyon arttırılarak uzmanlık bilgisinin paylaşımına olanak
sağlıyoruz”, “Ortak ağlar yardımıyla yeni verimli bilgilerin herkese ulaşması sağlanıyor”, “Yeni
başlayan işgören gözlem yoluyla takip ediliyor. Eksikleri öğretiliyor ve ekip koçlarıyla bilgi
aktarımı sağlanıyor”, “Ayın personeli seçiliyor ve personel gecesinde işgörenlerin sosyalleşmesi
sağlanarak bilgi alışverişine zemin hazırlanıyor”, “Departman amirlerine yapılan değişiklikler ve
yenilikler iletilerek işgörenlerle paylaşılması sağlanıyor” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Hizmet sunumu sürecinde ortaya çıkan örtük bilginin dışsallaştırılmasında insan
kaynakları yönetiminin önemi üzerine odaklanan bu araştırma, literatürde konuyla ilgili
uygulama araştırmaya rastlanılmaması ve otel işletmeleri bağlamında benzer bir
araştırma olmaması sebebiyle ele aldığı konu bakımından alanında öncü niteliği
taşımaktadır. Özellikle Nonaka ve Takeuchi (1995) tarafından SECI modeli kapsamında
değerlendirilen dışsallaştırma aşaması, ilgili araştırmacılar (Dalkir, 2005; Ale, Chiotti ve
Galli, 2008; Draghici ve Draghici, 2008; Zornoza ve Navarro, 2009; Bratianu, 2010)
tarafından kavramsal boyutta açıklanmış ve uygulama süreci teorik olarak ifade
edilmiştir. Literatürden elde edilen bilgiler doğrultusunda bu araştırmada otel
işletmelerinde bilginin dışsallaştırılması süreci bilgi toplama faaliyetleri, bilgi toplama
kaynakları, uzmanlık bilgisinin yararlı hale getirilmesi, elde edilen bilgilerin saklanması
ve elde edilen bilgilerin paylaşılması boyutları bağlamında ele alınmıştır. Buna göre
işletmeler örtük bilginin dışsallaştırılması olarak ifade edilen sürecin tam anlamıyla
farkında olmamakla birlikte; yaptıkları uygulamalar bağlamında esasında süreci tatbik
ettikleri ifade edilebilir.
Hizmetlerin soyut nitelik taşıması, insana bağımlı olması, memnuniyetin ölçüsünün bir
bakıma bireylerin hizmet karşılaşmasındaki tutumları aracılığıyla belirlenmesi ve sunum
anında sürece dışarıdan müdahalenin mümkün olmaması gibi nedenler örtük bilginin
dışsallaştırılmasını ve süreç iyileştirmede bu bilginin çözümlenmesine olan ihtiyacı bir
kat daha arttırmaktadır. İşletmeler örtük bilginin elde edilmesi ve bu bilginin örgüt içi
paylaşımına önem vermektedirler. Bu kapsamda hizmet sunumu sürecinde ortaya çıkan
aksaklıkların belirlendiği ve sürecin daha kaliteli bir hale getirilebilmesi için elde edilen
bilginin kullanıldığı tespit edilmiştir.
İnsan kaynakları yöneticileri hizmet süreçlerinin kalitesini ve işlerliğini arttırmak
amacıyla iletişimin yararlı ve etkili bir yöntem olarak kullanılması gerektiğini
düşünmektedirler. Burada kastedilen iletişim işgörenlerin etkileşimini kapsamakla
birlikte; misafirlerle olan etkileşimi ve geribildirimi de kapsamaktadır. Bu bağlamda
araştırmaya dâhil olan katılımcıların görüşlerine göre örtük bilgilerin elde edilmesinde
işletmeler en fazla misafir anketleri ve birim amirlerinin hazırladıkları raporlardan
yararlanmaktadırlar. İşletmeler bunun yanı sıra oluşturdukları sanal iletişim ağları
sayesinde hem misafirleriyle hem de operasyondaki birimlerle anlık iletişim kurma
imkânı bulduklarını ifade etmişlerdir. Sanal iletişim ağları sayesinde operasyonda ortaya
çıkan bilginin işgörenlerle anlık paylaşımı, süreçlerde meydana gelebilecek aksaklıkların
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anlık müdahalelerle giderilebilmesi ve örgütsel öğrenmenin sağlanması bakımından
önem taşımaktadır. Otel işletmelerinde örgütsel öğrenme sürecinde bilginin önemine
dikkat çeken Hawela ve diğerleri (2007) de Weblog ve Wiki gibi sanal iletişim
yöntemlerinin daha yaygın kullanılması gerektiğine işaret etmektedirler. Diğer yandan
Yücelen ve Yiğitbaş’ın (2010) otel işletmelerinde sağlıklı ve anlık bilgi paylaşımı için
yönetim desteği ve iletişimi teşvik eden örgüt kültürünün oluşturulması gerekmektedir.
İşletmeler yeni işgörenlerin işe uyumlaştırılmasında sosyalizasyon süreci bağlamında
farklı yöntemler izlemektedirler. Bu yöntemlerden bir tanesi de uzman işgörenler
eşliğinde işin öğretilmesidir. Uzman işgörenlerin yaptıkları işle ilgili uzmanlık
bilgilerinin paylaşımı yeni işgörenlerin sürece dâhil edilmesinde ve örgüt kültürünün
yeni işgörenlere aktarılmasında işletmelere avantaj sağlamaktadır. Araştırmada elde
edilen bulgulara göre işletmeler uzmanlık ile ilgili örtük bilgilerin dışsallaştırılmasında
işgörenlere inisiyatif tanımaktadırlar. İşgörenler daha fazla sorumluluk almak zorunda
bırakılarak daha kalıcı bir öğrenme ortamı oluşturulmakla birlikte; bir bakıma motive
olmaları da sağlanmaktadır.
Örtük bilginin dışsallaştırılmasında bilginin elde edilmesi ve işlenmesi ile birlikte
sistematik olarak saklanması da önemlidir. Araştırmada konuyla ilgili bulguların
değerlendirilmesi sonucunda işletmelerin elde ettikleri ve operasyonlarda yararlı
olabileceğini düşündükleri örtük bilgileri oluşturdukları veri tabanlarında
saklamaktadırlar. Söz konusu bu veriler sonrasında üst yönetimle ve ilgili birimlerle
paylaşılmaktadır. Bu noktada işletmelerin bilginin işlenmesi, saklanması ve paylaşımı
konusunda uzman yardım almaları doğru bilginin kullanımının sağlanması bakımından
önem taşımaktadır. Özellikle süreçte yararlı olabilecek bilgilerin açığa çıkarılmasında veri
madenciliği gibi bilimsel analiz tekniklerinden yararlanılması gerektiği ifade edilebilir.
Otel işletmelerinde bilginin dışsallaştırılması süreçlerin iyileştirilmesi ve hataların en aza
indirilmesi bakımından önem taşımakla birlikte; yapılmak istenen şeyin yeniden
öğrenme aşamalarını içeren örgütsel öğrenme ortamının oluşturulması olduğu
söylenebilir. Bu ortamın sağlıklı bir yapıda hayatını devam ettirebilmesi bilginin
işletmede geçirdiği evrelere ve bilgi paylaşımına bağlıdır. Araştırma bulgularına göre,
katılımcılar bilgi paylaşımında motivasyonun daha önemli olduğunu düşünmektedirler.
Marriot ve Ritz- Carlton otellerinde bilgi paylaşımını ele alan anonim bir araştırmanın
(2005) bulguları da bu sonucu desteklemektedir. Araştırma bulgularına göre otel
işletmelerinde örgüte bağlılık duygusunu teşvik eden motivasyon uygulamaları bilgi
paylaşımının başarısında önemli bir unsurdur. Bu araştırmaya katkı sağlayan
katılımcılara göre ise örgüt içi ödüllendirme sistemi işgörenlerin motivasyonunu
arttırdığı gibi oluşturulan iletişim ortamıyla örtük bilginin paylaşımına da zemin
hazırlamaktadır.
Otel işletmelerinde örtük bilginin dışsallaştırılması ve bu süreçte İKY’nın rolünü ele alan
bu araştırma özellikle benzer çalışmaların olmaması sebebiyle çeşitli sınırlılıklar
içermektedir. İlk olarak mülakat formunun oluşturulması sürecinde benzer çalışmalar
olmadığı için araştırmacıların literatürden elde ettiği bilgiler doğrultusunda bir form
geliştirilmiş, yine aynı sebepten dolayı araştırma bulguları literatür ile
karşılaştırılamamıştır. Bu sebeple otel işletmelerinde örtük bilgiyi konu alan araştırma
sayısının ivedilikle arttırılması gerekmektedir. Bununla birlikte otel işletmelerinin örtük
bilgiden faydalanma düzeyleri, örtük bilgilerin inovasyon kapsamında hizmet
geliştirmede kullanımı gibi alanlarda araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Örtük bilginin
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dışsallaştırılmasına etki eden çeşitli unsurlar (örgüt kültürü, teknoloji kullanım düzeyi,
yönetim tarzı, sosyalizasyon süreci vb.) da bu kapsamda ele alınması gereken konular
arasındadır.
Otel işletmelerinde örtük bilginin daha etkin kullanımı için ise otel yöneticilerinin koçluk
ve mentorluk faaliyetlerine odaklanması, liderlik kapsamında bireysel ilginin arttırılması,
personele bilgi paylaşımı için ortak alanlar ve faaliyetler sunulması, işletme içerisinde
etkin görev alan bilgi ajanlarının oluşturulması gerekmektedir.
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ÖZET
Türkiye, çok başarılı sonuçlar elde edememiş olmakla birlikte, planlama ve planlı
kalkınma konusunda dünya ile kıyaslandığında çok da geriden gelmemektedir. Bu
çabalar Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında kent içerisinde mahalle ölçekli
planlardan başlayarak Cumhuriyetin ilk yıllarındaki devletçi kalkınma çabalarının neden
olduğu sanayileşme ile devam etmiş ve 1960’ta Devlet Planlama Teşkilatının kurulması
ile belirli bir olgunluğa erişmiştir. Özellikle 2000’lerden sonra Avrupa Birliğine Uyum
Süreci ile beraber İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ve oluşturulan birim
kademeleri ile bunlar içerisinde sosyo-ekonomik kalkınmayı ateşleyecek bölgesel
kalkınma ajanslarının kurulması kalkınmayı bölgesel ve yerel düzeyde planlama ile
tanıştırmıştır. Özellikle 2006 yılında Kalkınma Ajanslarının kurulması ve çalışmaya
başlayarak Düzey 2 Bölgeleri için planlar hazırlamasıyla birlikte Türkiye planlama
tarihinde yeni bir dönem başlamıştır.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de kuruluşları oldukça yakın zamana dayanan kalkınma
ajanslarından kısaca bahsederek bu ajanslardan biri olan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma
Ajansının yaptığı örnek bir uygulamayı (Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı
Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı2012 – 2023; IDBTSEP)ele almaktır.
Anahtar Kelimeler: Bölgesel kalkınma, kalkınma ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi,
İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
GİRİŞ
Türkiye’de planlamaya karşı aşinalık Osmanlı Döneminin sonlarında kent ve mahalle
ölçeğinde yapılan bazı girişimlerle başlasa da (Tekeli, 2005),kalkınmanın planlanması
Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik dönemi (1923-1950), liberal dönem (1950-1960) ve
nihayet Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu 1960 tarihinden bugüne gelen planlı
dönem olarak dönemlere ayrılabilmektedir.
Planlı döneme gelmeden önce devlet kendisini her alanda hissettirerek her türlü yatırım
konusunda ön plana çıkarken planlı dönemin başlangıcı (1960) ile 1980 arasında art arda
kalkınma amaçlı ulusal planlar hazırlanmış ve daha çok karma ekonomik yapıyı
vurgulamışlardır. 1980 sonrasında ise daha çok hedeflerin konuşulduğu strateji bazlı
yaklaşımlar planlarda yer bulmuştur (Kalkınma Bakanlığı).
Türkiye’de ilk beş yıllık kalkınma planının yürürlüğe girdiği yıl olan 1963’ten bu yana
toplam 10 adet Ulusal Kalkınma Planı hazırlanmış ve uygulanmış(Tablo 1) olup bu
planlar genelde hazırlandıkları dönemin ekonomi – politiğine uygun yaklaşımlar
sergilese de dönemsel olarak güncelliğini koruyan konular bir devamlılık göstererek art
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arda gelen planlarda hep mevcut olmuştur. Örneğin, bu konulardan en belirgin
olanlarından birisi olan bölgesel kalkınma İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968 – 1972)
içerisinde ele alınmaya başlanmış ve ilerleyen dönemlerde farklı vurgular ve önceliklerde
en son plana kadar devam etmiştir.
Tablo 1. Beş Yıllık Kalkınma Planları (BYKP)
Plan
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
Dokuzuncu Kalkınma Planı
Onuncu Kalkınma Planı

Plan Dönemi
1963-1967
1968-1972
1973-1977
1979-1983
1985-1989
1990-1994
1996-2000
2001-2006
2007-2013
2014-2018

Farklı başlangıçlar atfedilse de dünyada 1930 – 1950 arası dönemde başlayıp yayılan ve
1970’li yılların ortalarına doğru büyük kabul gören sosyoekonomik kalkınmada yerelin
potansiyelini kullanma çabaları planlama ve planlara bakış açılarını da değiştirmiştir.
İçsel kalkınmanın bir kavram olarak ortaya çıktığı ve planlamada 1980’lerden itibaren
aşağıdan yukarıya politikaların üretildiği (merkez etkisinin azaldığı) bölgesel kalkınma
anlayışı ve uygulanması(Kayasü ve Yaşar, 2006) baskın hale gelmiştir.Çoğunlukla planlı
döneme denk gelen bu dönemde Türkiye’de bölgesel kalkınma anlamında çeşitli plan ve
projeler geliştirilmiştir. Bunlar arasında Antalya Projesi, Doğu Marmara Planlama Projesi,
Zonguldak Projesi, Çukurova Bölgesi Projesi, Keban Projesi ve 1980 sonrasında GAP,
DAP, DOKAP, Zonguldak, Bartın, Karabük, Yeşilırmak Havza Gelişim Planıgibi kısmi
uygulamaları yapılanlar da mevcuttur.
Budönemde bölgesel kalkınma anlamında en önemli gelişmelerden biri Türkiye’nin
Avrupa Birliğinde, bölgesel istatistikleri mekânsal bazda toplayıp strateji
geliştirebilecekİstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS; The Nomenclature of
Territorial Units for Statistics; NUTS uygulamasını benimsemesi olmuştur. 2001 yılında
AB Çevre Konseyinde kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi ve Türkiye’nin Avrupa
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programı’ndaki Bölgesel Politika
başlığı çerçevesinde Türkiye’nin İBBS’yi tanımlaması gerekli kılınmıştır (Öztürk, 2009).
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
koordinasyonunda 2001 yılında Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri tanımlanmış ve bu
sınıflandırma (Düzey 1 olarak 12, Düzey 2 olarak 26 ve Düzey 3 olarak da 81 (il) İstatistiki
Bölge Birimi Bakanlar Kurulu'nun 28 Ağustos 2002 tarih ve 2002/4720 sayılı kararı ile 22
Eylül 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Düzey II bölgelemeye göre oluşan 26 Düzey 2 Bölgesinde (Şekil 1) bu bölgelerde
potansiyelleri kullanarak kalkınmayı hızlandıracak kalkınma ajanslarının kurulmasına
5449 sayılı Kanun ile karar verilmiştir. Başlangıçta 2006 yılında iki pilot ajansla
(Çukurova ve İzmir) yola çıkılan uygulamada 2008 yılında her bölge için ajansların
kurulması aşaması kanunen tamamlanmış ve 2010 yılında bütün bölgelerde kalkınma
ajansları aktif olarak çalışmaya başlamıştır.
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Şekil 1. Düzey 2 Bölgeleri
Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajanslarının kurulması ile planhiyerarşisi içerisinde
ikinci sırada yer alan ve kanuni alt yapısı 3194 sayılı İmar Kanunu (6. ve 8. Maddelerde)
ile belirlenen bölge planlarının hazırlanması gündeme gelmiştir. Bölgeplanları; ulusal
düzeyde üretilen politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek
faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek; kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve
koordinasyonu güçlendirmek; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini
sağlamak; kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli
harekete geçirmek ve bölgesel program ve projelere temel oluşturmak üzere hazırlanan,
bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme
potansiyelini belirleyen planlardır. Türkiye’de bölge planlarının yapılması ve
yaptırılması görevi ve yetkisi kanunla Kalkınma Bakanlığına verilmiştir. Kalkınma
Bakanlığı ise bu yetkisini Kalkınma Ajanslarına kullandırmıştır. Dolayısıyla kalkınma
ajansları gerek kuruluş kanunlarından (5449) gerekse bölge planının yukarıda belirtilen
amaçlarından kaynaklanarak bölgelerinde mevcut potansiyelleri kalkınma amaçlı
kullanmak için çalışmaktadırlar.
Bu çalışma,26 Düzey 2 Bölgesinden biri olan TRA1 Düzey 2 Bölgesi (Kuzeydoğu
Anadolu; Erzurum, Erzincan ve Bayburt) özelinde kurulmuş olan Kuzeydoğu Anadolu
Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 2011 yılı içerisinde yerel aktörlerin iş birliği ile
hazırlanan ve 2012 yılından itibaren uygulamasına geçilen İnnovasyona Dayalı Bölgesel
Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (IDBTSEP)çalışmasının hazırlık sürecinde uygulanan
yöntemler, bölge aktörlerinin koordinasyonu ve bölgeye uygun strateji geliştirme
tecrübeleri ve kazanımlarından bahsetmektedir.
KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (TRA1)
Avrupa ve Türkiye’nin batısı ile Kafkasya ve Uzakdoğu Asya’yı birbirine bağlayan bir
ticaret ve enerji hattının üzerinde yer alan bölge bu konumunun tarih boyunca korumuş
ve günümüzde gerçekleştirilen pek çok proje ile (Bakü – Tiflis – Kars Demiryolu projesi,
Trans Anadolu Doğalgaz boru hattı vs.) bu konumu daha da belirgin hale gelmiştir. 2012
yılı itibariyle yaklaşık bir milyon 100 bin kişilik nüfusa sahip olan bölgenin temel

825

ekonomik sektörlerini hayvancılık ve hizmet sektörleri oluşturmaktadır. Sanayi sektörü
ise daha az gelişmiş durumdadır (KUDAKA, 2014)
Sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından Doğu Anadolu’da yer alan diğer pek
çok ile nazaran daha iyi bir konumda olmakla beraber bölge illerinin Türkiye’nin diğer
bölgeleri ile arasında önemli gelişmişlik farkı bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013)
Bölge, tarihi 4000 yılı aşan antik yerleşim alıntıları, göç yolları üzerinde yer almasından
kaynaklı olmak üzere pek çok kültüre ve inanışa ait somut ve somut olmayan değerleri,
tahrip olmamış doğası, yer altı kaynakları ile değişen turizm talebinin de etkisiyle önemli
bir turizm potansiyeli taşımaktadır.
Özellikle kış sporları açısından Türkiye’nin tanınmış kayak merkezlerinden Palandöken
Kış Sporları Merkezi bölgede yer almaktadır. 2011 yılında uluslararası bir organizasyon
olan Üniversitelerarası Kış Oyunları’nın (UNIVERSIADE) Erzurum’da yapılması ile
bölge özellikle kış turizmi konusunda çok önemli bir altyapı ve tanıtım imkânına
kavuşmuştur.
TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde Turizm
Genel kabul görmüş tanımı olmamakla birlikte, turizm, serbest zaman aktiviteleri, iş
görüşmeleri ve diğer amaçlar için insanların devamlı yaşadıkları ortamlardan bir yıldan
fazla olmamak kaydıyla kalacakları yerlere seyahat etmeleri ve bu seyahatler sırasında ve
bu alanlarda kaldıkları süre zarfında gerçekleştirdikleri aktivite gurubu şeklinde
tanımlanmıştır (The European Commission, 2003).
Küresel ekonominin en büyük endüstri kollarından biri olan turizm, ekonomik büyümeyi
tetikleyen itici güçlerin başında gelir. Toplumların sosyal ve kültürel gelişiminde önemli
yer tutan sektör, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde de etkilidir. Önümüzdeki on yıl
boyunca insan seyahatlerinin artacağı uluslararası turistik seyahatlerin 2020 yılında 1,6
milyara 2050’de ise 2,6 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir (Dünya Turizm Örgütü,
2015). Yine dünya turizm örgütü verilerine göre turizm sektörü;
-

-

Küresel ihracatta petrol, kimya ve otomotiv endüstrisinin ardından dördüncü
büyük sektördür ve yıllık 1 trilyon ABD doları hacme sahiptir. Bu da dünyanın
ticari hizmetlerden elde ettiği toplam gelirin %30’u ve toplam küresel ihracatın
ise % 6’sıdır.
Küresel Gayrisafi Hasılanın (GDP) %5’ini üretmekte ve gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde 12 kişiden birini istihdam etmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin üçte biri ve az gelişmiş ülkelerin ise yarısı için turizm
ana döviz kaynağıdır (Dünya Turizm Örgütü, 2015).

Turizm, Türkiye ekonomisi için de önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de pek çok sektörü
doğrudan etkileyen ve ekonomiyi en fazla canlandıran sektörlerin başında gelen turizm
(AKTOB, 2014), ekonomik ve toplumsal yönden geri kalmış bölgelere kalkınma reçetesi
olarak sunulmakta ve insanlara iş ve istihdam olanağı sağlanmaktadır. Ulusal İstihdam
Stratejisi’nde (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2014) Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği verilerine dayanarak;
turist sayısı ve gelirlerinin Türkiye’de 2013 yılında bir önceki yıla göre sırasıyla % 8 ve
11,4 artarak 39 milyon kişiyi ve 32 milyar doları aştığı, 2013 yılında 1,3 milyondan fazla
kişinin turizmde istihdam edildiği ve sektörün ulusal istihdam içerisindeki payının
artmaya devam ederek 2012’de % 6,2’den 2013’te % 6,8’e yükseldiği belirtilmektedir.
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Türkiye Turizm Stratejisi 2023 hedefi olarak dünyada turizm gelirleri ve turist sayısı
bakımından ilk 5 ülke içerisine girme ve turizmi dört mevsime yayma çabası turizmin
ulusal ve bölge bazlı kalkınma açısından önemini göstermektedir.
Turizm, sağladığı ekonomik ve toplumsal kazanımların büyüklüğü ve kalkınma sürecini
hızlandırma özelliğinden dolayı, TRA1 Düzey 2 Bölgesi için öncelikli sektörlerin başında
gelmektedir (KUDAKA, 2014). Sektörün diğer bir özelliği ise, değer zincirinde diğer bazı
kritik sektörleri barındırmasıdır. Kuzeydoğu Anadolu için bu sektörlerin başında,
bölgenin ekonomisinde önemli
yer tutan tarım, gıda ve hayvancılık
gelmektedir.Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşan bölge, başta 4000 yıla varan
tarihi geçmişi ile kültür ve tarih turizmine,iklimi ve coğrafi yapısı ile kış turizmine,
Türkiye’nin en zengin su kaynaklarının başlangıç noktasında bulunması nedeniyle doğa
ve su sporları turizmine, zengin termal su kaynakları ve gelişmiş sağlık altyapısı ile
termal ve sağlık turizmine ve yüksek rakım nedeniyle de sporcu kamplarına yönelik çok
zengin bir potansiyele sahiptir.
Bununla birlikte, veriler bölgenin son yıllarda özellikle yurt içi turistler ve yukarıda
değinildiği üzere Erzurum Kış Sporları merkezi temelinde olmak üzere bir ivme
kazandığını göstermekle beraber potansiyelin tam anlamıyla kullanılmadığına işaret
etmektedir. Grafik 1 uluslararası pazarda bölgenin rekabet edemediğini ve uluslararası
misafirlerin oldukça düşük seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Bu durum 2011
sonrasında da çok önemli bir yabancı misafir artışının gerçekleşmediğine vurgu
yapmaktadır. Bununla birlikte yerli turist sayısında belli yıllarda düşüşler de yaşanmakla
birlikte bir artış eğiliminin olduğu söylenebilir.
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Şekil 2. TRA1 Bölgesi illerinin turist sayılarının değişimi (2002 – 2014)
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Şekil 3. TRA1 Bölgesi turist sayılarının değişimi (2002 – 2014)
2011 yılında Erzurum’da düzenlenen UNIVERSIADE oyunlarının ardından bölgenin bu
potansiyeli uluslararası platformda da az da olsa tanınmaya başlanan bölgede, turizmin
istihdam imkânı sunabilen ve diğer sektörleri de destekleyen lokomotif bir sektör haline
gelmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.
TRA1 Düzey 2 Bölge Planının (2011 – 2013) belirlediği dört gelişme hedefinin
uygulanacağı dört sektörden biri de turizm sektörüdür. Bölge Planı tespit ve önerileri
doğrultusunda, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bölge turizminin ilgili tüm
sektörlerle beraber mümkün olan en yüksek sosyoekonomik faydayı sağlaması amacına
hizmet edecek ve bölgede var olan turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi için bir yol
haritası işlevi görecek olan “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
(IDBTSEP) hazırlanmıştır
İNOVASYONA DAYALI BÖLGESEL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI
HAZIRLIK SÜRECİ
IDBTSEB, “Bölgede turizm sektörünün, değer zincirindeki tüm sektörlerle beraber en
yüksek sosyoekonomik faydayı sağlayacak şekilde geliştirilmesi” (KUDAKA, 2013)
amacıyla 30.03.2011 tarihinde hazırlanmaya başlanan ve 9 aylık bir süreçte Erzurum,
Erzincan ve Bayburt’u kapsayan TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde katılımcı yöntemler
kullanılarak hazırlanmıştır.
Söz konusu süre zarfında;
-

Çeşitli analizler ve araştırmalar



Ulusal ve uluslararası rekabet analizi,



Değer Zinciri Analizi,



Sosyal Ağ Analizi,



Bölge Paydaşları analizi



Sektörel İnovasyon Arz ve Talebi ve İhtiyaç Analizi



14 başlıkta tespit edilen toplam 1290 adet değer varlığı envanteri,



Ziyaretçi Memnuniyeti çalışması
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157 araştırma raporu,
-

Toplantı ve çalıştaylar



Biri bölgede ilk olmak üzere 3 büyük konferans



6 büyük çalıştay,



60 toplantı ve 2000 kişilik paydaş katkısı,

-

Çeşitli tanıtım faaliyetleri;



Yerli ve yabancı gazeteci ve seyahat acentalarına yönelik 2 adet tanıtım gezisi,



Turizmde İnovasyon ve İnovatif Girişimci İş Planı Yarışması,



İnternet sitesi ve bölge turizmi logosu

gerçekleştirilmiştir.
Stratejinin hazırlanması sürecinde katılımcılığa büyük önem verilmiştir. Turizme destek
sağlayan 12 alt sektörde kamu, STK, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden oluşan
aktörler arasında işbirliği, koordinasyon, bilgi alışverişi ve ortak hareket etme anlayışını
ortaya çıkarmak ve tabandan gelen görüş ve önerileri strateji belgesine aktarmak
amacıyla il çalışma grupları oluşturulmuş ve koordineli bir biçimde çalışmaları
sağlanmıştır. Ayda bir kez toplanan bu gruplardan elde edilen görüşler ve öneriler
eksiksiz bir biçimde Ajans uzmanlarının koordinasyonunda veri tabanına aktarılmıştır.
Bu çalışma gruplarına davet edilen ve aktif olarak çalışmalara katılan temsilcilerin sayısı
yaklaşık 500’dür. Bu sayıya çalıştay ve konferanslara katılan kişiler de ilave edilince
yaklaşık 2000 kişilik bir katkı veren grup ortaya çıkar ki bu da katılımcılığın sağlanması,
bölgede turizm faaliyetlerinin yapılabileceği konusunda tüm kesimlerde farkındalık
oluşturulması ve bu konuda gönüllü olarak görev alınması adına çok büyük bir adım
olarak görülmelidir.
Aynı sektörde faaliyet gösteren ancak daha öncesinde sadece birbirleriyle rekabet
ettiklerini düşünen, birbirlerine katkı sağlayamayacağını öngören tarafların tanışması,
kaynaşması ve ortak iş yapma becerisi geliştirilmiş ve bu sayede kümelenme yolunda
önemli bir adım atılmıştır. Bu grupların çalışmalarına stratejinin oluşturulmasından
sonra uygulama aşamasında da devam etmesi teşvik edilmiştir. Yapılan çalışmalar
sonucunda Bölgenin turizm vizyonu “ Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi, Cumhuriyet'in 100.
yılında rekabetçi turizm sektörü sayesinde dünyanın en önemli destinasyonlarından biri haline
gelecek; inovatif sektör uygulamalarının sonuçlarıyla bölgesel kalkınmada bir başarı öyküsü halini
almak” (KUDAKA, 2013; 47) olarak belirlenmiş ve IDBTSEP 25 Aralık 2011 tarihinde üst
düzey katılımın sağlandığı bir konferansla kamuoyuna ilan edilmiştir.
Stratejinin uygulanması için Koordinasyon, rehberlik ve izleme ve değerlendirme
şeklinde üç temel alanda çalışma yapılması öngörülmüştür.
Koordinasyon
Stratejinin
uygulanmasında
koordinasyon
Ajans
Genel
Sekreterliğince
gerçekleştirilecektir. Ajansın bu kapsamdaki rolünü gerektiği şekilde oynayabilmesi için
uzmanlardan oluşmuş bir ekip (Bölgesel Turizm Koordinasyon Grubu) çalışmalarına
başlamıştır. Bu koordinasyon grubu ilgili paydaşlarca oluşturulmuş proje komiteleri ile
birlikte çalışmış ve koordinasyonu sağlamıştır. Bölgesel Turizm Koordinasyon Grubunun
temel görevleri arasında eylem planında yer alan faaliyetlerin benimsenmesini sağlamak,
bu çerçevede oluşturulması gereken turizm ürünlerini ve projeleri, ilgili komitelerle
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birlikte geliştirmek ve uygulamaya koymak, gerekli finansman kaynaklarını harekete
geçirmek ve gerektiğinde bunlar için sponsorlar bulmak amacıyla lobi faaliyetlerine
girişmek yer almaktadır.
Rehberlik
Çalışmaya başlayan komitelerin yaptıkları çalışmaları değerlendirip yol gösterecek bir
danışma kurulu kurulmuştur. Danışma Kurulu, bölgedeki turizm değer zincirinin
anahtar aktörlerinden ve ulusal düzeyde konuyla ilgili deneyime sahip temsilcilerden
oluşmaktadır.
Bölgesel Turizm Geliştirme Komiteleri
Turizm Stratejisinin ön gördüğü amaca ulaşmak için bölgede turizmle ilgili tüm
tarafların kabul ettiği ve katıldığı bir faaliyet planının, ortak irade göstererek ve iş ve güç
birliği yaparak uygulamaya geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu işbirliği ve ortak
irade ise ancak il ve bölge düzeyinde oluşturulan örgütlü ve ortak hareket eden çalışma
grupları ile sağlanmaya çalışılmıştır. Turizm geliştirme komiteleri il ve bölge düzeyinde
olmak üzere 2 seviyede oluşturulmuştur. Bu çalışma sisteminin uygulanması ile her bir
aktörün uygulamadaki rolünün mükerrerlik göstermesinin ve kaynak israfının önüne
geçilmesi, başta yerel ve ulusal düzeydeki karar verici ve uygulayıcılar olmak üzere tüm
kesimlerin bir araya gelmesi, stratejinin sahiplenilmesi ve uygulanmasına destek
verilmesi, tüm aktörlerin açık ve net bir örgütsel çerçeve dahilinde işbirliğine gitmesi,
hedeflenmiştir.
İzleme ve Değerlendirme
Eylem Planının izleme ve değerlendirmesinin komitelerde her toplantı öncesinde
hazırlanan ilerleme raporları ve çizelgelerden elde edilen bilgilerle KUDAKA
sekretaryasında Ajans Yönetim Kurulunca ifa edilmesi öngörülmektedir.
SONUÇ
Kuzeydoğu Kalkınma Ajansının koordinatörlüğünde hazırlanan Kuzeydoğu Anadolu
Bölge Planı 2014 – 2023 belgesinde bölgenin vizyonu “Yüksek irtifa ve bozulmamış doğal
yapıdan kaynaklanan ayırt edici özelliklere sahip tarımsal ürün miktarını artırmış; ürettiğini
işleyerek değerinde pazarlayan; kaliteli ve çeşitli hizmet sunumu ile iç ve dış yakın coğrafyası için
çekim merkezi olmuş; yaşanabilirliği yüksek bir bölge olmak”. (KUDAKA, 2014; 54) olarak
belirlenmiş olup söz konusu vizyonun başarılması için hizmetler özellikle de turizm
sektörü büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda çalışma bölgesi ve hatta ülkemiz için
oldukça yeni bir kavram olan Kalkınma Ajansları eliyle yine yeni bir tarz olarak bütün
paydaşların katılımı ile hazırlanan İnnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve
Eylem Planı ile ana amacı doğrultusunda bölgede ürün çeşitliliği ve hizmet kalitesinin
arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve turist
sayısının ve kişi başına harcama miktarının arttırılması amaçlanmaktadır.
Bununla birlikte; turizm potansiyelinin tam anlamıyla kullanılmadığı TRA1 ve diğer
bölgelerde, yerel halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması yoluyla katılımcı bir
planlama yaklaşımının sergilenmesi ile turizmin olumlu etkileri toplumun geneline daha
fazla yayılabilecektir. Ancak, bölge (ve hatta ülke) düzeyinde planlama ve uygulama da
böylesi bir kültürün olmaması, oluşmaması söz konusu stratejinin başarılmasının uzun
vadede olası olabileceği ve yerel halkın bu süreçte bir dönüşüm geçirmesi gerektiği/
geçireceği söylenebilir. Söz konusu dönüşüm sonrasında başarılı uygulamalar ile
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Türkiye’deki bölgeler arası kalkınmışlık farkının giderilmesi açısından
potansiyellerin değerlendirilmesi daha da artan bir önem kazanacaktır:

yerel
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ÖZET
Turizm işletmelerinin endüstriyel ortam içerisinde karşılaştıkları rekabet koşulları
globalleşen, dünya ile birlikte giderek daha da ağırlaşmaktadır. Bu nedenle, işletmeler
kuruluş amaçlarından biri olan varlıklarını devam ettirme çabalarını sürdürürken, iç ve
dış pazarlarda güçlü rakipleri karşısında çeşitli avantajlara sahip olmak ve bu
avantajlarını sürdürmek istemektedirler. Turizmin uluslararası rekabet ortamında
gelişmesini pozitif yönlü sürdürmek, ancak bu faaliyetlerin işletmeler tarafından doğru
anlaşılıp uygulanmasını gerektirmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı turizm
işletmelerinin rekabet edebilirliğini ve rekabet gücünü etkileyen unsurların neler
olduğunu ve olumsuzlukların nasıl giderilebileceği yanında nasıl avantaja
dönüştürülebileceğini tespit etmektir. Bu bağlamda ilgili yazın araştırılarak günümüzde
turizm sektöründe gerçekleştirilen bu yönlü faaliyetlerin neler olduğu belirlendikten
sonra, ikincil veriler yardımıyla da literature kısmi katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Çalışmada karşılaştırmalı üstünlük, talep yönlendirme, endüstriyel yapı ve çevresel
duyarlılık gibi rekabetin dört temel belirleyicisinin varlığı tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Rekabet, Rekabet Avantajı, Rekabeti Etkileyen Unsurlar, Turizm
Endüstrisi
GİRİŞ
Dünyadaki değişimlerin son yüzyıl itibarıyle ekonomik faaliyetlerin tümünü etkisi altına
alan değişimler sonucunda işletmelerarası rekabetin yoğunlaşması, rekabetin artması,
işletme sayıları ve kapasitelerinin sürekli artış gösterdiği turizm sektöründe de etkisini
göstermektedir. Bu nedenle turizmde faaliyet gösteren işletmelerin önceki çalışma
dönemlerine göre daha dikkatli çalışma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. İşletmelerin
kendi iç faktörlerinin yanısıra dış etkenlerinde karar alma sürecinde çok dikkatli gözden
geçirilmesi ve etkilerinin analizinin yapılması gerekmektedir (Aksu, 2000: 270).
Uzun yıllar boyunca, turizm sektörü ile ilgili hükümetler tarafından göz ardı edildiği ve
ekonomik sosyal öneminin sistematik bir şekilde önemsenmediği geniş halk kitleleri
tarafından şikayet ediliyordu (Crouch, 1999: 2). Dünyada turizm endüstrisinin ekonomik
öneminin gittikçe artması dış ticaret açıklarını kapatma yönünde yarattığı katma değer ve
istihdam açısından en büyük endüstri olma yönündeki gösterdiği gelişim bir çok ülkeyi
bu alanda daha yoğun bir faaliyet ortamına sokmaktadır. Bütün bu sonuçlar ülkelerin
ürünlerini geniş kitlelere pazarlamak ve mümkün olan en üst düzetde tanıtım
pastasından pay almak için turizme gittikçe daha fazla kaynak tahsis etmesine neden
olmaktadır (Avcıkurt, 2005: 1). Globalleşen dünya sisteminin içinde, sürekli gelişen
pazardan, dünya ticaretinden pay alabilmek ve kalıcı olabilmek, fırsat ve avantajları
değerlendirmek, ülke içinde çalışan veya küresel işletmeler için öncelikli amaçlardan
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olmuştur. İşletmeler amaçlarını gerçekleştirebilmek için günümüzde uluslararası
pazarlara entegre olma zorunluluğu hissetmekte ve karlılık için rekabet etmeye
çalışmaktadır.
Dünyada ekonomik refah seviyesinin yükselmesi ile birlikte turizm talebinin artması
turizmin büyüyen rolünü göstermektedir. Bu gerekçelerle işletmelerin turizmden daha
fazla gelir elde etme istekleri, rekabetin gelişmesine neden olmaktadır (Crouch, 1999: 2).
Turizm işletmelerini (Otel ve Seyahat acentaları vb.) uluslararası pazarlara ve rekabete
yönlendiren nedenler şunlardır (Aksu, 1993; 19):









İç pazardaki talebe bağlılığın yarattığı riskli ortam,
Çeşitli nedenlerden, işletmede atıl kapasite var ise, üretimin arttırılarak, satış ve
karın arttırılabilmesi,
İç pazardaki rekabetten kurtularak, riski azaltmak,
İç pazarlarda oluşan talebi dış pazarlara yönlendirerek ürünlerin çeşitliliğini
sağlamak,
Dış pazarlardaki vergi ve diğer teşvik avantajlarından yararlanmak,
Ülkemiz turizminde olduğu gibi, bazı ülkeler döviz girdisi sağlamak amacıyla,
dış satımcılara vergi iadesi, ihracatı teşvik kredisi, vergi istisnası, gümrüksüz
üretim faktörleri ithalatı ve benzeri teşvik imkanlarından yararlanmak,
Dış pazarlarda, güçlü rakiplerin ürünleriyle rekabeti öğrenerek, iç pazarda güçlü
hale gelmek,

Günümüzde ülke içinde yerelde çalışan işletmelerin baskıları ile birlikte dışarıdan
ülkemize gelen yabancı işletmelerin sayısal olarak ve sermaye olarak çoğalması
sonucunda rekabetin yoğunlaşması kaçınılmaz olmuştur. Böyle bir ortamın sonucu olarak
iç ve dış pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin rekabet avantajları sağlaması ya da
yaratması gerekmektedir. Bu avantajların işletmeler arası farklı farklı fakörlerden
oluşması rekabet gücünde değişkenliklere yolaçmaktadır.
Literatür Araştırması
Rekabet tanımı ve Önemi
Rekabet kavramı, ‘’ müşterileri işletmelerin kendilerine sunduğu mal ve hizmetleri
alternatifleri karşısında tercih etmesini sürdürülebilir bazda sağlayabilme yeteneği ve
gücü’’ olduğu görüşü geniş ölçüde kabul görmektedir. Rekabet gücü, bilimsel ortamlarda
oldukça sık kullanılan, tartışılan ancak net tanımı üzerinde tam bir mutabakatın olmadığı,
farklı anlamların yüklendiği bir kavramdır. Rekabet ve rekabet gücü tanımlamasında
veya ölçülmesinde görülen temel zorluk, rekabetin ve ortaya çıkan güç kavramının ülke,
bölge veya iktisadi oluşumlar açısından farklılık göstermesidir. Bu bağlamda literatürde
yer alan çeşitli tanımlamaları incelemekte fayda vardır. Rekabet ve rekabet gücü
kavramının genel kabul görmüş herhangi bir tanımının olmadığını belirten Porter, ulusal
ve uluslararası ölçekte rekabet gücünün verimlilikle eş anlamlı olacağını ifade etmektedir
(www.iktisadi.org).
Prof. Dr. Erdal Türkkan’ın rekabet kurumu sitesinde yaptığı tanıma göre ise, “Özgürlük
ortamında ortaya çıkan, ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve sportif arenalarda (yarışma
zemini), meşru bir amacın veya performansın gerçekleştirilebilmesi için, adil yarışma
koşullarının sağlandığı, oyunun niteliğine göre gerekli koşullara sahip olanların
katılımına açık, belli kurallara göre oynanan bir yarışma oyunu” olarak tanımlamak
mümkündür (Yazıcı, 2011: 4).
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Adam Smith ise, “müşterilerin beğenisini kazanmak için işletmeler arasındaki savaş”
olarak tanımlamıştır. Bu şekilde, tüketicilerin, en kaliteli ürünlere, en iyi fiyatlarla
ulaşacakları öngörülmektedir. Verimlilik ve karlılığını sürdürülebilir bir şekle
dönüştüremeyen işletmeler piyasada tutunamayıp devredışı kalacaklardır. Ekonomistler
genel olarak piyasaları tam rekabet, monopol, monopollü rekabet ve oligopol olmak üzere
ayırmaktadırlar.Ekonomistler piyasa yapısını piyasaya mal ve hizmet arz eden
işletmelerin sayısına, birbirlerinden fiyatlar üzerindeki etkisine, işletmelerin ne ölçüde
standart üretim yapıp yapmadıklarına, piyasaya giriş çıkş serbestilerine gore
ayırmaktadırlar (Parasız,2006;90). Ancak, uygulamada piyasaya giriş çıkış serbestisi
konusunda çeşitli nedenlerden dolayı sapmalar yaşanmaktadır. Sapmalar ekonomik,
siyasal, sosyal veya korumaya yönelik gerekçelerden kaynaklanmaktadır (Yağcı, 2007:
66).
Rekabet yaşamımızın her alanına yansımakta ve günlük yaşamımızda verdiğimiz çoğu
karar üzerinde etkili olmaktadır. Her ekonominin en önemli sorunlarından biri o
ekonomideki mevcut olan kıt üretim faktörlerinin hangi mal ve hizmetlerin üretimine
yönelteceği, üretimine karar verilen mal hizmetlerden ne kadar üretileceğidir (Altay, 2008:
86). İşletmelerin ekonomik faaliyetlerinin süreklilik göstermesi için üretilen mal ve
hizmetleri satması zorunluluk halinde olup, üretim-tüketim-üretim döngüsünü
yakalaması gerekmektedir (Kara, 2008: 113). Crouch ve Ritchie’nin önceki
yaklaşımlarından da anlaşılacağı üzere hedef çekicilik odaklı bir çalışmadır. Genel
turizmin ilgi alanı olan tedarikçiler, üretilen ürün ve hizmetlerin önemini kabul ederken
rekabette en önemli sorunun pazarlama olduğunu belirtmektedirler (Enright, 2004: 1).
Rekabetin Unsurları ve Rekabet Analizi
Rekabet analizi sürecinde, akademik yaklaşımın geleneksel bakışının titiz ve kurallı
olduğunu görüyoruz. Bu yaklaşımda stratejik olarak analiz; amaçların ve hedeflerin
yeniden tanımlanmasına, bunlara uygun uygulanabilir stratejilerin seçilmesine ve bu
maksatlarla dış çevrenin ve örgütün iç çevresinin incelenmesine yönelik çabaları kapsar.
Bu amaçla, öncelikle örgütün global iç ve dış çevresini analiz etmek gerekir. İşletmenin
bulunduğu sektörün rekabet analizi yapılmalıdır. Sonuç olarak, örgütün SWOT analizi
uygulaması ile kendisini gözden geçirip, üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmesi
geremektedir. Örgütün üstünlük ve zayıflıklarını iç ve dış çevresi ile irtibatlandırıp,
karşılaşılabilecek fırsat ve tehditleri tespit ve tahmin etmeyi hedeflemek gereklidir (Baş,
2012: 7).
Turizm İşletmesi İç Çevre Analizi
İşletmenin performansına yönelik, zayıf ve güçlü yönlerin tespitine yönelik bir çalışmadır.
Bu çalışmada etkili olan faktörler Tablo 1’de verilmiştir (Demirdizen, 2012: 71):
Tablo: 1 İç Çevre Analizinde Etkili Olan Faktörler

Kuruluşun Yapısı

Beşeri Kaynaklar

İşletme Örgüt Yapısı
İşletme Personelinde Yetki çalışmaları
İşletme Yapısında ve Görev alanında değişiklikler
İşletme yapısında ve Görev Alanında gündemde olan değişiklikler
İşletmenin İzleme ve değerlendirme sistemi
İşletmenin personel sayısı ve dağılımı
İşletme personelinin eğitim düzeyi, deneyimi
İşletmede iletişim süreçleri
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Kurum Kültürü

İşletmede karar alma süreçleri
İşletme gelenekleri ve değerleri
İşletmenin teknolojik alt yapısı
Teknolojiyi kullanma düzeyi

Teknoloji

Mali Kaynaklar
Bütçe büyüklüğü
İşletmenin araç,bina envanteri ve diğer varlıkları
Kaynak; (Demirdizen, 2012: 71).
Mali Durum

Turizm İşletmesi Dış Çevre Analizi
Turizm işletmelerinde dış çevre analizi, fırsat ve tehditlerin tespit edilerek çalışmayı
etkileyen çevreden gelen etkenlerin incelenmesi biçimidir. Dış çevre analizinde işletmenin
çevresinde bulunan performans alanları ile bu performansa ulaşmayı zorlaştıran alanları
belirlemeye yönelik çalışmalar yapılarak, işletmeyi etkileyebilecek ekonomik, sosyal,
demografik, politik, kültürel ve teknolojik faktörlerin detaylı incelenmesi gerekmektedir
(Demirdizen, 2012: 72).
Tablo: 2 Dış Çevre Analizinde Etkili Olan Faktörler
İşletmenin faaliyet alanında dünyadaki durum ve gelişmeler
İşletmenin faaliyet alanında ülkemizde durum ve gelişmeler
Dünya ve ülkemiz bazında işletmeyi ilgilendiren kritik konular ve etkileri
İşletme faaliyetleri ile ilgili kalkınma planları, sektörel ve bölgesel programlar
İşletmenin karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler

Kaynak; (Demirdizen, 2012, 72)

Genel
Çevre
Sektörel
Çevre

İşletmenin
iç Çevresi

Sektörel
Çevre

Genel
Çevre
Şekil: 1 İşletme iç ve dış çevresi Kaynak; (Ülgen, 2013: 65).
Şekil 1’den de anlaşılacağı gibi üretim–tüketim-üretim döngüsünü işletmelerin
yakalayabilecek ortamları iç ve dış çevre kapsamında olmak zorundadır. Turizm
işetmelerinin faaaliyetlerinde öncelikle kendi iç çevrelerinde sorun yaratmadan ve dış
çevre ile uyumlu bir organizasyon şeklinde çalışma gösterilirse rekabet ortamından
sağlıklı bir büyüme ve başarı çıkacaktır (Ülgen, 2013: 65).
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Turizm işletmelerin Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler
Turizm işletmelerinin orta ve uzun vadede sürdürülebilirliği büyük ölçüde firmaların
rakiplerine kıyasla sahip oldukları yeteneklere bağlıdır. Bu yeteneklerden firmanın
yönetim özellikleri, araştırma geliştirme faaliyetleri, yenilik kapasitesi gibi faktörleri
sayılabilir. Ayrıca, rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi için düşük fiyat, yüksek kalite,
müşterinin hızla değişen gereksinimlerine uygun ürünlerin üretilmesi gibi faktörler
açısından da büyük bir öneme sahiptir (Erdurur, 2012: 15).
Maliyetler
Turizm endüstrisi gibi uluslararası boyutu olan piyasalarda rekabetin yoğun bir şekilde
artarak devam etmesi turizm işletmelerine fiyatlarını düşürme yönünde baskılar
oluşturmaktadır. Uluslararası turizm pazarında başarılı olmak isteyen işletmeler öncelikle
üstün kalite düşük fiyat dengesini çok iyi oluşturmak durumundadır. Bu konuda yeni
maliyet ve fiyat hesaplama tekniklerinden yararlanmak gereklidir. Turizm endüstrisinde
ulusal pazar açısından da durum farklı görünmemektedir. Bir turizm işletmesinin fiyat
bakımından rekabete girebilmesinin en uygun ve en güvenilir yolu maliyetlerini kontrol
ederek düşürmesi ve böylece işletmenin iç pazardaki rekabet gücü etkinliğini arttırması
olmaktadır (Doğan ve Diğ, 2003: 116-117).
Maliyeti dikkate alarak fiyatlandırma gerçek hayatta görülen uygulanması en kolay
fiyatlandırma şeklidir. İşletmelerin fiyatlarını geniş ölçüde rakiplere ve uyguladıkları
fiyatlarına bakarak belirlemesidir. Aradaki fark fazla olmamak kaydıyla, rekabet
fiyatından biraz yüksek veya biraz düşük bir fiyat saptanabilir. Rekabete gücünü
arttırmaya yönelik fiyatlandırmanın en önemli özelliği, işletmenin fiyat ile maliyet veya
talep arasında değişmeyen bir ilişkiyi sürdürmeye çalışmasıdır (Mucuk, 2001: 139).
Turizm endüstrisi dahil diğer endüstri alanlarında da üretim yöntemleri zorunlu
değişikliklere gitmektedir. Yabancı turizm işletmeleri üretim çeşitlendirmelerine
başvurarak maliyetleri önemli ölçüde azaltma çalışmaları yapmaktadırlar. Üretim
çeşitlendirmeleri farklı endüstrilerin uyguladıkları maliyet azaltma yöntemlerini ve kendi
çalışma alanlarındaki uygulamaları karma bir şekilde kullanmaktadırlar.
Yatırım Yapabilme Gücü
Bütün bunlardan daha önemlisi işletmelerin rekabet ortamında karşı karşıya kaldığı
sorunların büyük çoğunluğunun temelini finans oluşturmaktadır. Özellikle küçük ve orta
ölçekli işletmelerin finans sıkıntısına bağlı olarak yaşadığı temel sorunların aşılması için
ülke yönetimlerinin teşvik politikalarını arttırmaları gerekmektedir. Uluslararası pazarın
yoğun rekabet ortamında rekabetin gerektirdiği yatırımları gerçekleştirebilecek finansal
kaynakların sağlanması her büyüklükteki turizm işletmesi için birinci dereceden önem
arzeden bir konudur. Yatırımlar için gerekli politik ve çevresel koşulların da uygun olup
olmadığı işletmelerin rekabet gücünü önemli ölçüde etkilemektedir (Doğan ve Diğ. 2003:
116).
Hizmetin Yerine Getirilmesi
Türkiye’nin bulunduğu konum itibarıyle turist gönderme potansiyelinin en önemli çıkış
noktası olan Avrupa kıtasına yakınlığı diğer ülkelere göre rekabet avantajı yaratırken
endüstrinin üretim sürecinde aksaklıklar yaşamaması için gereken tedbirlerin alınması
gereklidir. Turizmin uluslararası boyutunun oluşturduğu ortam nedeniyle üretim
esnasında hizmetin beklentileri karşlayacak ve turistlerin sürekli tercihlerini oluşturacak
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şekilde üstünlük özelliği arz etmesi rekabet açısından çok önemlidir.
Kapasite Esnekliği
Bir üretim sisteminin esnekliği, onun değişikliklere karşı tepki verme yeteneği olarak
tanımlandığına göre, tepkinin çabukluğu sistemin esnekliğinin artışı olarak düşünülebilir.
Gelen etkiye karşı oluşan tepki arasındaki süre reaksiyon süresi olarak tanımlanırsa, bu
sürenin artışı esnekliğin azalması sonucunu doğurur. Giderek ağırlaşan rekabet
koşullarında firmaların ayakta kalabilmeleri ancak ürünlerini müşteri istekleri
doğrultusunda ve ekonomik olarak üretebilmeleri ve zamanında teslim edebilmeleri ile
mümkündür (www.baskent.edu.tr).
Türkiye’de sadece turizm değil birçok endüstride faaliyet gösteren işletmeler açısından en
büyük sorun, düşük kapasite kullanım oranlarıyla çalışması ve talebin yetersiz oluşudur.
Bu sorun karşısında işletmelerin çıkış yolu tam kapasiteyi kullanmayı sağlayacak
eksiklerin giderilmesi çalışmalarının yapılmasıdır. Dünya’da yaşanan ekonomik krizlerin
aşılması amacıyla iç talepte meydana gelen daralmalar dış talebin arttırılarak telafi
edilmesi gerekliliğini ön plana çıkarmıştır.Turizm talebini arttırmanın yolu kaliteli
hizmet, ve uygun fiyat ekseninde odaklanmaktadır.Kaliteli üretim yapabilmenin yoluda
teknolojik gelişmelerin takip edilerek uygulanmasıdır. Turizm işletmelerinin teknolojiye
yatırım yapabilme kapasitelerini de arttırmaları gerekmektedir. Kapasite esnekliğine
sahip olmak turizm işletmelerinin kısa ve uzun dönem aralıklarına gore değişkenlik
göstermektedir.
Turizm işletmelerini olası talep dalgalanmalarına karşı rekabet
ortamında en iyi koruyacak etken esneklik derecesi olarak görülmektedir. Maliyetlerde
çok fazla bir artışa yol açmadan üretim kapasitesini azaltıp arttırabilen bir turizm
işletmesinin rakipleri karşısında sağlayacağı rekabet avantajı açıkça ortadadır (Doğan ve
Diğ. 2003: 117).
Doğan ve diğ. 2003’e göre yukarıda belirtilen kapasite esnekliğinin uygulanması hizmet
endüstrisinin dışındaki diğer endüstri alanlarında çok kolay uygulanabilirken turizm
endüstrisi gibi hizmet üretimi ve tüketiminin insan ile uygulanabilirliği nedeniyle çok
kolay olmayabilir. Çünkü hizmet üretimi için kaliteli ve eğitimli insan kaynağına duyulan
ihtiyaç temin edilirken katlanılan maliyet nedeniyle işgörenden vazgeçilmesi ve ihtiyaç
duyulduğunda derhal temini mümkün değildir. Ayrıca hizmet endistrisinin talep edeni
konumundaki tüketicilerin kaliteli hizmet arayışları ve hizmetin subjektif algısı gibi
nedenlerden işletmelerin üretim kapasitelerini kısa süre içinde azaltıp çoğaltmaları
uygulanabilir görünmemektedir. Turizm ekonomisinde arzın kısa dönemde esneklik
derecesi az yada sıfıra yakındır.
Kalite ve Standartlara Uygunluk
Hizmet sektörünün standart üretim yöntemleri, geleneksel kolay pazarlanabilen turizm
anlayışı, kaynakların etkin kullanılamayışı gibi nedenlerden dolayı uluslararası
piyasalarda istenilen rekabet düzeyine ulaşılamamıştır. Özellikle görünmeyen ihracat
olarak adlandırılan turistik işletmelerin ürünleri açısından, sunumu yapan ve sunumda
insan faktörünün ağırlıklı olması yanında bazı subjektif nedenlerden dolayı hizmet
kalitesi sorunları yaşanmaktadır. Bunun gibi benzeri kalite problemlerinin nedeni ise
ürünün sunulması esnasında yeterli eğitim düzeyine sahip olmayan işgörenlerin neden
olduğu hizmet kalitesi eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
Hizmetin üretimi sürecinde oluşan problemler, kullanılan girdi ve malzemelerin,
teknolojik ya da miktar olarak yetersiz oluşundan, makine ve ekipmanın teknolojik olarak
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yeni jenerasyon olmamasından kaynaklanabilmektedir.
Hizmet üretim sürecinde
oluşabilecek sorunların insan kaynakları yönetimi tarafından ortaya çıkmadan
öngörülmesi ve gerekli eğitimsel ya da teknolojik altyapı tedbirlerinin önceden alınması
gerekmektedir.
Emek yoğun bir sektör olan turizm endüstrisinde hizmet kalite problemlerinin yoğun
olarak insandan kaynaklanması, insan kaynakları yönetiminin üretim ile ilgili yönetim
fonksiyonlarını uygulaması esnasında ortaya çıkmaktadır. Motivasyon araçlarının
eksikliği gibi nedenlerden dolayı insanlardan kaynaklanan hizmet kalitesi problemleri
yaşanmaktadır. Personelin hizmet içi eğitimi ile işletme içinde örgütsel ve yönetsel
motivasyon araçları ile motive edilmeleri uzun süreci gerektiren çalışmalardır.
İşgörenlerin ekonomik, psiko-sosyal, örgütsel ve yönetsel motivasyon araçlarını
kullanarak motivasyon arttırıcı tedbirler alması performans ve verimlilik üzerinde arttırıcı
etki edebilir.
Dünyada küreselleşmenin etkisi ile ve ideal piyasa tiplerinden olan tam rekabet piyasası
kuralları gereği işletmeler arasında oluşan yoğun rekabet ortamında başarılı olmak için
turizm işletmelerinin uygulanabilir hizmet kalite standartları geliştirmeleri ve
uygulanmasını kontrol altına alması gereklidir. Bu ve benzeri rekabet geliştirici
uygulamaların yapılabilmesi için işletmelerin dinamik, çağdaş üretim ve yönetim
sistemlerine duyarlı yönetimler sergilemesi gereklidir. Ülkelerin kendi iç pazarlarında ve
uluslararası piyasalarda üretim aşamasında bir çok kalite belgeleri ortaya çıkarak zorunlu
uygulamalar haline getirilmektedir.
Hizmet sektörü olan turizm endüstrisinde standartlaştırmanın zorluğu bilinmekle
beraber işletmelerin hizmetin kalitesini, niteliklerini, özelliklerini belirleyen bir tanımlama
sistemine sahip olabilmelidirler. Turizmden hizmet alan müşterilerde bu tanımlama
çerçevesinde işletmeler arasında farklılıklar görmeden beklentilerine ulaşma çabası içinde
olabilmelidir (Tenekecioğlu, 1994; 180).
Güvenilirlik
Hizmet sektörü olan turizmde güvenilirlik tüketim merkezi olan konaklama işletmesi ile
ilgili niteliklerin reklam ve sunumlara olan yakınlığı ve beklentileri karşılaması ile
ölçülebilmektedir. Güvenilirlik, ürünün kullanım esnasında beklenen tüm fonksiyonları
tam olarak yerine getirip getiremediğinin bir ölçüsüdür. Piyasa ortamında müşterilere
sunulan ürünün güvenilirliği, müşteriler açısından bir tercih nedeni oluşturacaktır. Bu
durumda ürün güvenilirliği yüksek olan işletmelerin rekabet gücünün de rakipleri
karşısında yüksek olması doğal olarak kaçınılmazdır (Doğan, 2000: 31).
Teknoloji ve Ar-Ge
Küresel değişimlerin etkisiyle teknolojik yenilikler daha hızlı bir şekilde eskimekte veya
dünyanın her hangi bir yerinde ortaya çıkan bir turizm uygulaması çok çabuk taklit
edilebilmektedir. Bu nedenle işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlayabilmelerinin bir
koşulu da sürekli ihtiyaçları belirleyerek isteklere göre yeni ürün ve hizmetleri piyasaya
sunmalarıdır. Bunun içinde hizmet işletmelerinin Ar-Ge çalışmalarına ayrılan payın
artması veya en azından yeterli düzeyde olması gerekir. Ulusal ve uluslararası pazarlarda
rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajlarını sürekli kılmak isteyen işletmelerin
rakiplerine göre daha kaliteli ürünü uygun teknolojiyi kullanan ekipmanları seçerek
müşteriyi önemsediğini göstermesi gerekmektedir Hizmet endüstrisi emek yoğun bir alan
olmasına rağmen teknoloji faktörü, rekabet düzeyini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu
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nedenle teknolojik gelişmelerin takip edilmesi için Ar-Ge harcamaları arttırılmalı ve
hizmet kalitesini istenen standartlarda verebilmek için eğitimli personel ihtiyacı
üniversite-sanayi işbirliği olanakları geliştirilerek sağlanmalıdır. Endüstriyel alanların
tümünde teknolojik yeniliklerin takip edilmesi, geliştirilmesi ve üretim sürecine adapte
edilmesi ile işgücünde niteliğin arttırılması Ar-Ge faaliyetleri ile sağlanabilir (Doğan,
2003: 119).
Nitelikli İşgücü
Yabancı dil sorunu; yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmayan personel ile ürünlerini
uluslararası piyasalara arz eden işletmelerin yaşadığı ortak sorunlardan biridir. Bu sorun
yabancı dil eğitimine ağırlık vererek turizm konusunda yabancı dil bilen tecrübeli
elemanların çalıştırılması ile aşılabilir. Turizmde faaliyet gösteren işletmeler, tecrübe ve
yabancı dil bilgisine sahip elemanların yetersizliği nedeniyle gerekli performansı
gösterememektedir. Sadece dil bilmek değil dış pazarlar konusunda tecrübeli ve bilgi
sahibi olan, kültürleri tanıyan ve tanımaya çalışarak daha kaliteli hizmetin nasıl
verilebileceği konusunda çaba sarfeden personel eksikliği giderilmelidir.
Yabancı dil sorunu işletmelerin mevcut sorunlarından personel yönünden ortaya çıkan
bir sorun olmakla beraber, diğer çalışma departmanlarında finas, pazarlama, satış gibi
sorunların yaşanması bu departmanlarında nitelikli personel ihtiyacını gün yüzüne
çıkarmaktadır. Bütün endüstri alanlarında olduğu gibi turizm endüstrisininde rekabet
gücünün en önemli kısmını oluşturan insan faktörünün doğrudan ve dolaylı etkisi
kaçınılmazdır.
İşletme İmajı
Özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin imaj açısından ortya çıkardığı
tablo birlikte iş yapacağı ortakları tarafından çok önem verilen bir konudur. Uluslararası
çalışma konusu olan turizm işletmelerininde imaj ve ortaya koydukları tablo gerek
kendileri ve gerekse ülke imajlarının etkisi önem arz etmektedir. Ülkeler açısından turizm
yatırımlarına ve turizmin dış ülkeler ile yaptığı işbirliklerine yapılan destekler ve
kolaylıklar ile turizm örgütlerinin göstereceği destek çok önemli faktörlerdir. Ülkelerin
ortaya koydukları bu destek veya engeller gibi faktörler uluslararası rekabette işletmelere
fırsatlar veya engeller oluşturabilir.
Potansiyel dış pazar olarak görülen alanlarda daha önce farklı sektörlerde olsa bile
işletmeler giriş yapmış ve olumsuz bir izlenim yaratmışlarsa bu olumsuzluk pazara yeni
girmek isteyen işletmelerin rekabet gücünü zayıflatacaktır. Uluslararası pazarlarda
olduğu gibi ulusal pazar anlayışında da alıcıların görmek istediği işletme imajı çok
önemlidir. İşletmeler bu imaj çalışmalarını çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetleri ile
destekleyerek alıcıların ürün seçme davranışlarını etkilemek istemektedirler. Bu davranış
etkisinin sonucuda satış ve rekabette üstünlük olarak sonuçlanabilecektir.
Pazar Payı
Uluslararası piyasalarda işletmelerin ve ükelerin pazar payları dünyadaki siyasi
değişimler ve ekonomik değişkenler gibi elde olmayan nedenler yüzünden olumlu veya
olumsuz yönde etkilenebilir. Uluslararası piyasalarda çalışmak isteyen firmaların pazar
paylarını arttırmak için bilinen ya da öngörülemeyen sorunları aşması gerekebilir.
Firmaların oluşan ve oluşabilecek sorunları kriz yönetimlerini doğru uygulayarak fırsata
dönüştürmelidir.
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İşletmeler pazar payı oluşturmaya çalışrken, farklılaştırma peşinde koşarken maliyeti, en
düşük maliyet peşinde koşarken, farklılaştırmayı göz ardı edebilecekleri anlamına
gelmiyordu. Firmalar ayrıca herhangi başka bir boyutta özveri gerektirmeyen boyuttaki
iyileştirmelerden de vazgeçmemelidirler. Son olarak, ister genel, ister odaklanmış olsun,
en düşük maliyetli ve farklılaştırmış bir konum, sürekli iyileştirmeyi içerir (Porter, 2000:
89). İşletmelerin pazar payı oluşumunda pazarlama ve satış departmanlarının önemi
yadsınamaz. Turizm işletmelerinde pazarlama, otelin potansiyel müşterilerinin
ihtiyaçlarına ve muhtemel beklentilerine uygun bir biçimde düzenlenmesiyle başlar.
Bunun yanında, faaliyet halinde olan bir işletmede hizmet ve faaliyetlerinin de
müşterilerin durumuna göre şekillenmesi gerekecektir (Batman, 2008: 126).
Satış Sonrası Hizmetler
Günümüz pazarlama anlayışı geçmişte denenen ve uygulanan pazarlama anlayışlarından
farklıdır. Bu farklılık müşteri memnuniyeti odaklı bir satış, pazarlama anlayışı temelinde
üretim yaparak, satışın gerçekleştirilmesinden sonra ürünün arkasında durmayı ve
desteklemeyi gerektirmektedir. Satışın sonrasında hizmetin devamlılığı satışı
kolaylaştırmanın yanında işltmelere rekabet gücü olarak artı değer katmaktadır. Satış
sonrasında yeterli hizmetin verilmesi, şikayet yönetiminin doğru yapılması müşteri
memnuniyetinin oluşturulması ve imajın zedelenmemesi önemli özelliklerden sayılabilir.
Satış sonrası hizmet konusunda yukarıda sayılan özelliklere sahip olan, işletmelerin
kaliteli çalışma ve rekabet üstünlüğüne ulaşma yönünde avantajlı olabileceği
öngörülebilir.
Envanter Yönetimi Uygulamaları
Turizm işletmelerinde sabit maliyetlerin yüksek olması işletmelerin envanter
yönetimlerinde üretim ve stok maliyetlerini düşük tutmalarını gerektirmektedir. Turizm
işletmelerinde düşük maliyetin en önemli kısmını düşük stok miktarı ile çalışma
oluşturmaktadır. Bu çalışma işletmenin karlılığını arttırarak maliyet avantajı
oluşturacağından, rekabet konusunda diğer işletmelere üstünlük oluşturacaktır.
Çevresel Duyarlılık
Turizm pazarının yapısına ve turizm olayının doğasına bağlı olarak pazardaki rekabetin
bölgelerarası bir hal aldığı görülmektedir. Bu durum, bölgeleri birer aktör konumuna
getirirken bölgede bulunan işletmeleri de bir çatı altında, diğer aktörlerle birlikte ortak
eylem üretmeye itmektedir (Pırnar, 2011: 470). Destinasyonlar için olduğu kadar dolaylı
olarak işletmeler içinde pazarda rekabet koşullarını belirleyici faktörler içerisinde artık
çevresel duyarlılık sayılmalıdır. Bu bakımdan, aşağıdaki rekabetin dört temel
belirleyicisine dikkat çekilmektedir. Bu dört belirleyici şunlardır (Kahraman, 2012: 118).
Karşılaştırmalı Üstünlük: Destinasyonun ve işletmelerin karşılaştırmalı üstünlükleri
rekabet koşulları açısından kritik öneme sahip makro ve mikro çevreyle ilişkili etmenleri
kapsar.
Talep Yönlendirme: Destinasyon ve işletmenin talebin değişen yapısına uygun üretebilme
yeteneği onun rekabet edebilirliğini etkileyecektir.
Endüstriyel Yapı: İşletme destinasyonda organize bir turizm endüstrisinin varlığı ve
yokluğu, rekabet edebilme yeteneğiyle ilişkilendirilebilir.
Çevresel Duyarlılık:
Destinasyon ve işletmenin çevresel duyarlılığı onun rekabet
koşullarının devam ettirilebilirliğini etkileyecektir.
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Çevre korumanın gerekliliği konusunda son yıllarda artan bilinç turizm pazarında
belirleyici olmaktadır. Bu belirleyici etki iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Birincisi, turizme
katılan ya da katılma niyetinde olan kitleler daha çevre duyarlı işletmelerle karşılaşmak
istemektedirler. Bunun yanında ekoturizm gibi bizzat çevreci turizm türleri gelişmiştir ve
bu türlere yönelik talep sürekli olmaktadır (Pırnar, 2011: 463).
Küreselleşme
Küreselleşme, en yakın tanımıyla ekonomik sınırların yavaş yavaş kalkması, uluslararası
değişimin ve ilişkilerin artmasıdır. Küreselleşme, dünya ekonomisindeki sermayenin
uluslararası hareket artışını, ortaklıkların önemini, değişen sahiplik yapılarının ve
stratejik işbirliklerinin artan önemini belirten dünya ekonomisindeki bazı değişiklikleri
ifade etmektedir (Aksu; 2000: 270). Siyasi düzlemde liberal demokrasi, ekonomik
düzlemde serbest piyasa ekonomisi ve kültürel düzlemde farklılıkları ortaya çıkaran
evrensel boyut kazanmış bir kavramdır (Aktel, 2001: 193).
Dünya pazarları günümüzde küçülerek tek pazar haline gelmeye başlamıştır. Ülkeler
arasında zaman ve uzaklık kavramları, gerek iletişim, gerek ulaşım ve gerekse finansal
kaynakların el değiştirmesi alanlarındaki hızlı ve büyük gelişmelerle sorun olmaktan
çıkmıştır. İşletme yöneticileride bu hızlı değişime uyarak yönetim anlayış ve
uygulamalarını geliştirmek ve değiştirmek zorunda kalmışlardır. Dünyadaki değişimlerin
rekabet ortamı içinde üstünlük sağlayabilmek adına önemli ölçüde işletme yönetimlerinin
kendi kendilerini değiştirebilme yeteneğine bağlıdır. Değişen dünya pazarı ortamı içinde
rekabet koşullarına uyum için verimlilik ve kalite odaklı çalışmak bir zorunluluk
olmuştur. Başarılı rekabetçi çalışmanın sadece işletme yönetimlerinin değil, çalışanlarının
da aktif katılımının sağlanması ile mümkün olacaktır (Aksu, 2000: 271).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Tüm dünyada turizmi etkileyen iç ve dış çevre faktörleri günümüze gelene kadar
işletmecilik anlayışlarında değişiklikler yaşanmasına neden olmuştur. Hangi alanda
faaliyet gösterirse göstersin bütün işletmeler diğer işletmelere göre kendisinin bir adım
önde olmasını sağlayacak bütün adımları atmak zorunda hissederek gerekli kaçınılmaz
duruma kendilerini hazırlama gereği hissetmişlerdir.
İşletmenin içinde bulunduğu iç ve dış çevre faktörlerinin değişiminde meydana gelen hız
ve hızın neden olduğu kontrol güçlükleri dikkate alındığında benzer ürün üreten ve
günümüze kadar hissetmedikleri ölçüde yoğun rekabet yaşayan turizm işletmelerinin
alacakları kararlar işletmelerin sürekliliğinin sağlanmasında hayati önem arzetmektedir.
Turizm işletmeleri açısından bu konu ile ilgili olarak bağımsız işletme şeklinde sürekliliği
sağlamak ya da ulusal veya uluslararası bir konaklama zincirine dahil olarak pazarlama,
satış, reklam ve yönetim gibi konularda destek alınması sağlanmalıdır. Burada karar
alınmasında etkili olacak olan değer bağımsız ya da zincire bağlı olarak faaliyet
göstermenin getiri ve götürülerinin daha fazla olup olmayacağının hesaplanması
gereklidir.
Turizm işletmelerinin yoğun rekabet ortamında başarılı olmaları için sadece belirli yurt
dışı pazarlara yönelik stratejiler izlemeden iç ve diğer potansiyel pazarlara yönelmeleri
gereklidir.
Pazarlama noktasında turizm işletmelerinin sadece devletin tanıtım ve reklam
çalışmalarına bağımlı kalmamaları kendi tanıtım ve markalaşma çalışmalarını
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kendilerinin yürütmeleri gerekli olabilir.
Turizm işletmelerinin rakip işletmelerin üretim kapasite ve hizmetlerini yakından takip
ederek benzer ya da daha iyi alternatif üretimler sergileyerek rekabet avantajı yaratmaları
gereklidir.
Turizm işletmelerinin arz esnekliğinde ihtiyaç duydukları uzun dönemlerde varlıklarını
sürdürecek kriz yönetim stratejileri oluşturmaları gereklidir.
Turizm işletmelerinin rekabet avantajı ve uygulanması konusunda yeterli bilgi ve vizyona
sahip yönetici ve yönetim felsefesi uygulayabilmeleri gereklidir.
Turizm işletmelerinin rekabetçi çalışma ortamına sadece yönetimleri değil tüm
çalışanlarıda dahil ederek başarı sağlamaları mümkün olabilir.
Tüm endüstri alanlarında olduğu gibi turizm endüstrisinde de gelecek yıllarda
işletmelerin yönetim şemalarında alt departman olarak rekabet çalışmalarını organize
edecek bir oluşumun meydana getirilmesi kaçınılmaz olabilir.
Rekabet konusunun eğitimli personel tarafından yürütülmesi ve organizasyonu
işletmelerin doğru rekabet politikaları ve uygulamaları yapmalarında etkili olabilir.
Sonuç olarak tüm dünyada turizm düzenli gelişimini sürdürmektedir. Boş zaman ve
yaşam kalitesinin artacağı gelir seviyelerinde yükselme olacağı beklentileri turizmin
içinde bulunduğumuz yüzyılda da hızla gelişme ve büyüme göstereceğini tahmin
etmemizi sağlamaktadır. Yeni turizm çeşitlilikleri ile turizm endüstrisindeki bu gelişme
sürecinin en önemli pozisyonu müşteri memnuniyeti ve rekabet gücünün olmasıdır.
Turizm varış merkezlerinin markalaşmaya başladığı turizmde müşteri menuniyeti,
kaliteli hiznet, uygun fiyat rekabeti sağlayan işletme ve destinasyonlar başarı
bekleyebileceklerdir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı Uşak ili Ulubey ilçesinde yaşayan yerel halkın turizme bakış
açısını ve tutumlarını saptamaktır. Araştırmada ayrıca bölgede gerçekleştirilen turizm
faaliyetlerinin çevreye, bölgenin ekonomisine ve kültürel yapısına olan etkilerinin
katılımcı algıları doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Ulubey ilçesinde ikamet
eden 380 kişi ile gerçekleştirilen anket uygulaması sonucunda, temel olarak yerel halkın
turizm gelişimine bağlı olarak doğal ve kültürel çekiciliklerin turizme kazandırılmasına
yönelik olumlu algıya sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma bulguları, yerel halkın
turizmin gelişimi ile bölgenin tanınırlığının artacağı, yöre ekonomisinin iyileşeceği ve
sosyo-kültürel alanda ilerlemelerin olacağını düşündüğünü göstermektedir. Araştırmaya
katılan yerel halkın demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim, meslek grupları ve gelir)
ile turizmi olumlu ya da olumsuz algılamaları arasında anlamlı farklılıklar olduğunun
tespiti araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgudur.
Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Algı ve Tutum, Turizm Gelişimi
GİRİŞ
İnsanların, dinlenme, eğlenme, tatil, keşfetme, yeni insanlar tanıma gibi farklı amaçlarla
ikamet ettikleri yerlerden ayrılarak başka yerlere seyahat etmeleri ve o yerlerde geçici
konaklamaları olarak tanımlanabilecek turizm (Özaltın Türker ve Türker,2014:81), bütün
ülkelerin üzerinde önemle durmaya başladıkları ekonomik, sosyal ve kültürel
faaliyetlerden biri haline gelmiştir. Turizm ülkeler açısından döviz girdisi sağlayarak
ödemeler dengesini pozitif etkileyen, emek-yoğun bir sektör olduğu için istihdam
sağlayıcı özellikleriyle ulusal ve yöresel ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası
kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisi olan önemli bir sektördür
(Çımat ve Bahar, 2003:2).
Gelişmiş ülkelerde turizmin sektörel gelişimine bakıldığında sahip olunan doğal, tarihi
ve kültürel çevre kaynakları ile birlikte turistik destinasyonlarda ikamet eden yerel
halkın, turizme olan yaklaşımları da önemli rol oynamaktadır. Türkiye turizm açısından
gelişmiş olan ülkelerden gerek doğal ve kültürel gerekse tarihi anlamda çok daha fazla
kaynaklara sahip olmasına rağmen, turizm gelişiminde yerel halkın desteğinin tam
olarak sağlanamaması sebebiyle, turizm faaliyetlerinin gelişim hızı ve turizm gelirlerinde
istenilen düzeye ulaşılamamıştır (Cengiz ve Kırkbir, 2007: 20).
Yerel halkın turizmin gelişmesine katkı vermesini sağlamak için onların turizme yönelik
tutumlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu alanda yapılmış olan çalışmalar turizme
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ilişkin yerel halkın tutumlarının turizmin algılanan etkilerinden kaynaklandığını ortaya
çıkarmıştır. Algılanan bu etkiler ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel kökenli olup;
yöredeki turizmin gelişme düzeyi (Allen vd.,1988), turizmin mevsimsel yapısı (Var vd.,
1985), yerel halkının sosyo-demografik özellikleri (Caneday ve Zeiger, 1991), yöredeki
ikamet etme süreleri (Teye vd., 2002), yollardaki trafik ve kalabalıklaşma (Var vd., 1985),
emlak ve arazi fiyatları üzerindeki etkileri, dinlenme alanlarının çoğalması, turizm
sektörünün ekonomik kazanç, gelir ve iyi fırsatlar getirmesi (Andereck vd.,2005;
Lepp,2007; McCool ve Moisey,1996), turizm sektöründe istihdam edilmeleri (Brayley
vd.,1990) gibi etkilere göre yerel halkın tutumları olumlu yada olumsuz şekillenmektedir.
Bu bakımdan turizmin sağlıklı gelişim gösterebilmesi ve o yörede yaşayan halkın da
desteğinin kazanılması iki etkene bağlıdır. Bu etkenlerden birincisi; turizmin ekonomik,
çevresel ve sosyo-kültürel olumlu etkilerinin oluşabilecek en yüksek seviyelere
çıkarılması, ikincisi de olumsuz etkilerinin düşük seviyelere indirilmesine ve bu
seviyelerde tutulmasına bağlıdır (Duran ve Özkul,2012:501).
ÖRNEKLEM ALANI
Yerel halkın, turizmin gelişimine ve etkilerine yönelik tutumunun belirlenmesini
amaçlayan bu araştırmada, doğal ve kültürel çekicilikleri bakımından zengin ve turizm
gelişim potansiyeli yüksek olan Uşak-Ulubey ilçesi örneklem alanı olarak belirlenmiştir.
İlçede yer alan ve dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey kanyonu, kanyon
içerisindeki doğal çekicilikler, ilçedeki termal kaynaklar, tarihi köprüler ve yüzyıllardır
yaşatılan kültürel değerler, bölgenin turizm potansiyelini arttıran temel unsurlardır.
Bununla birlikte, bölgede özellikle son dönemde turizm faaliyetlerinin artış göstermesi
sebebiyle destinasyonun gelişim aşamasında olması ilçenin örneklem alanı olarak tercih
edilmesinde etkili olmuştur.
Ulubey İlçesinin Genel Özellikleri
Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde yer alan Ulubey ilçesi, idari yönden Uşak
iline bağlı olup ve toplam yüzölçümü 798 km2’dir. Kuzeyden Uşak merkez, batıdan
Eşme, doğudan Karahallı, güneyden Denizli’nin Çal ve güneybatıdan da Denizli’nin
Güney ilçeleri ile komşudur. Ulubey ilçesi, İç Anadolu Bölgesi’nin iç kesimlerde görülen
Karasal iklim ile Ege Bölgesi’nde görülen Akdeniz iklimi arasında ılıman bir geçiş
iklimine sahip olup kışları soğuk ve kar yağışlı olup yazları sıcaktır. Bu alanının Temmuz
ayı sıcaklık ortalaması 25,3 0C’, Ocak ayı sıcaklık ortalaması 3,6 0C ve yıllık sıcaklık
ortalaması 13,7 0C’dir. Bitki örtüsü olarak meşe ve ardıçlardan oluşan ormanlar, yer yer
maki, kızılçam ve bozkırlar görülmektedir (T.C. Ulubey Kaymakamlığı, 2016a).
Ulubey’e bağlı yerleşim birimleri 1 belediyelik, 6 muhtarlık (4980) ve 27 köydür (8391).
Ulubey ilçesinin yüzde 37’si şehirde, yüzde 63’ü de köylerde yaşadığı için ilçe
ekonomisinin büyük kısmı tarım ve hayvancılığa dayanmakta olup halkın çoğu çiftçilikle
uğraşmaktadır. “Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında, buğday, arpa, yulaf, nohut,
tütün, haşhaş, üzüm, armut, elma, susam ve fasulye gelmektedir. İlçede büyükbaş
hayvan olarak; sığır, küçükbaş olarak da; koyun, kıl keçisi ve tavuk yetiştirilmektedir.
İlçede sanayii kuruluşu olarak mermer işleme fabrikası, İnay Köyü’nde Tarımsal
Kalkınma Kooperatifi’nin un fabrikası, Kıranköy'de 8 ton/yıl kapasiteli Bayraktar Aynalı
Sazan işletmesi ve dördü tarım kredi kooperatiflerine ait olmak üzere toplam 12 tane
gübre bayisi bulunmaktadır” (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; T.C. Ulubey
Kaymakamlığı, 2016a).
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Ulubey’deki Doğal ve Kültürel Çekicilikler
Arz elemanları içerisinde turizmi en fazla etkileme gücü olana “çekicilik” denilmektedir.
Çekicilikler, bir yörenin veya bölgenin kendine has özelliklerini, yerli ve yabancı turistin
o yöreyi veya bölgeyi tercih etme nedenini bir başka ifadeyle turistik potansiyelini
oluşturmaktadır (Emekli,2006). Doğal çekicilikler olarak; jeolojik ve jeomorfolojik
oluşumlar, iklim koşulları, göller, denizler, şelaleler, mağaralar, kıyı şekilleri, bitki örtüsü,
hayvan türleri ve ulaşım olanakları incelenmektedir (Doğaner, 2001). Kültürel
çekicilikleri de Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Bir Yörenin Turizm İmkânlarının
Değerlendirilmesi İçin Rehber” adlı yayında sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmada tarihi
din merkezleri, yörede yaşamış çeşitli medeniyetlerden günümüze kadar gelmiş tarihi
eserler, o yöreye özgü yemekler, müzeler, festivaller ve özel günler yer almaktadır
(Arınç, 2002:108). Uşak-Ulubey ilçesinin sahip olduğu doğal ve kültürel çekiciliklere
örnek olarak;
Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı: Ulubey-Karahallı İlçelerinde yer almakta olup, UşakUlubey Karayoluna 30 km, Uşak Karahallı Karayoluna 65 km. mesafededir. Ulubey ilçe
merkezine ise 1 km mesafede olan Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı, tarihi M.Ö. 4000
yıllarına dayanan 75 km. uzunluğa, 135-170 m. derinliğe ve 100-500 m. genişliğe sahip
olup dünyanın ikinci en büyük kanyonudur (T.C. Ulubey Kaymakamlığı; T.C. Zafer
Kalkınma Ajansı, 2016b). “Kanyonun oluşumu, Büyük Menderes Grabeninin çökmesi
sonucu karstik oluşum süreciyle bağlantılıdır. Bölgedeki kireçli, kumlu, balçıklı kalker
yapı üzerinde Ulubey ve Banaz Akarsu’larının oluşumunun ardından, Büyük Menderes
Çöküğünün baskısıyla bölgede görülen doğal yapının kendisini içinde bulunan vadiye
doğru yontmasının bir sonucudur” (T.C. Zafer Kalkınma Ajansı, 2016).
Doğal çekicilikleri bünyesinde barından Ulubey Kanyonu Tabiat Parkı’nın turizme
kazandırılmasında; kanyonun içinden geçen akarsuyun sportif amaçlı kullanılabilir
olması, çeşitli kuş türlerinin üreme alanı olması, boş zaman ve rekreatif kullanıma uygun
alan oluşturması, botanik, av ve termal turizm potansiyelinin bulunması, flora ve fauna
yapısındaki çeşitlilik, alternatif turizm çeşitlerine imkan tanıması (foto safari, su sporları,
trekking, kamp vb.), tarihi özellikleri olan Asar, nekropol ve mağaraların bulunması
bakımından büyük önem taşımaktadır (Ören ve Şahin,2014:10).
Ulubey Çamlığı: Ulubey şehir merkezinden 500 mt. uzaklıkta bulunan 80.000 m2’lik
alanda 500’ün üzerinde kızılçam ağaçları bulunmakta ve botanik turizmi için uygun alan
oluşturmaktadır. 1969 yılında mülkiyeti Belediye’ye tahsis edilmiştir. Alanda bir adet
kafeterya, oyun parkı ve piknik alanları mevcuttur. Ayrıca çamlık alanından kanyonun
vadi tabanına inen merdivenler de bulunmaktadır.
Blaundus Antik Kenti: “Blaundus Antik Kenti, Uşak il merkezinin 30 km. güneyindeki
Ulubey ilçesine bağlı Sülümenli köyü sınırları içerisinde yer almakta ve ilçe merkezine 10
km. uzaklıkta bulunmaktadır. Lidya bölgesinde ve Frigya sınırına yakın bir noktada
bulunan kentin Helenistik dönemde Makedonya’dan gelenlerce kurulduğu ve şehrin
adının Blaundus olduğu yaklaşık 1845'li yıllarda Hamilton'un bu kentten geldiği bilinen
bir yazıtı bulması ile antik kentin adının Blaundus olduğu kesinleşmiştir”(Ulubeyweb,
2015).
Blaundus Antik Kenti, kültür turizmine meraklı ziyaretçiler için paha biçilemeyen önemli
arkeolojik eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu eşsiz güzelliklere, İon tarzındaki
tapınak kentin ortasındaki Roma İmparatoru Claudius’un mabedi, idari binalar ve sur
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duvarlarının bazı bölümleri, Helenistik dönemde inşa edilen kuzey surlarının giriş kapısı
kemeri, yalnızca bir tarafında oturma kademeleri olan stadyum ve darphane bölümleri
örnek olarak verilebilir. Kentin güney yamacında bulunan tiyatro kalıntıları ile kaya
mezarları da bu eşsiz güzelliklere değer katmaktadır (T.C. Uşak Belediyesi, 2016).
Aksaz ve Hasköy Kaplıcaları: Ulubey ilçesi Aksaz köyüne 3 km mesafede Aksaz
deresinde bulunan debisi 4 lt/sn ve 38 derece sıcaklıktaki Aksaz kaplıcası, çevrede ağrılı,
sancılı ve felçli insanlara şifa veren bir yer olarak bilinmektedir. Hasköy kaplıcası ise
Hasköy Belediyesi sınırları içinde bulunmakta, debisi 0,5 lt/sn ve sıcaklığı 30 derece olup
termal turizm alanı olarak kullanılabilir (EGEV,2007: 25).
Claudda: Ulubey ilçesinin Çırpıcılar Köyü'nde bulunan Claudda, Helenistik, Roma ve
Bizans devirlerine ait antik bir yerleşim yeridir. Bu yerleşim yerinde stadyum, tiyatro,
daha geç devirlere ait bir kilise ile tahribe uğramış lahit mezarlara ait parçalar
bulunmaktadır (Akkoyun,1998).
Ulu Cami: Ulubey ilçesi Cami-i Kebir mahallesinde bulunmaktadır. Cami kitabesine göre
1786 yıllarında Rum usta tarafından yaptırılmış olup banisi tespit edilememiştir. İnşa
edildiği dönemin sanatsal ve mimari özelliklerini yansıtan cami, minaresi ve
bahçesindeki şadırvanla otantik bir atmosfer oluşturmaktadır (Öntuğ vd., 2007:205).
Hasköy Asarı: Ulubey ilçesine 17 km. uzaklıkta olan hasarın dik ve yamaçlı üst
kısımlarında büyük bir kaya mezarı ve Hz. İsa ve havarilerini temsil eden boyalı resimler
bulunmaktadır (Akkoyun,1998).
İnay Kervansarayı (Hanı): “Ulubey ilçesinin İnay Köyü’nde bulunan kervansarayın
yapım tarihini belirten kitabesi günümüze kadar gelememiş olup, kaynaklarda da onunla
ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Yapı üslubundan 18-19. yüzyılda yapıldığı
sanılmaktadır. Giriş kapısından dikdörtgen bir avluya geçilmektedir. Giriş kapısı yayvan
yuvarlak kemerli olup, Selçuklu yapılarındaki görkemli portallere burada
rastlanmaktadır. Avlunun çevresinde yuvarlak kemerli mekânlar sıralanmıştır. Avlunun
üzeri tuğla hatıllı beşik kemerlerle örtülmüştür” ( E-Tarih, 2016).
İnay Taş Köprüsü: Ulubey ilçesinin İnay köyünde bulunmaktadır. Köy içindeki
kervansaray önündeki dere yatağında bulunmaktadır. Kervansarayla birlikte yapıldığı
sanılmaktadır. Köprü üzerinde bulunan kitabesi 1850-1851 tarihli olup Osmanlı devleti
zamanında yapılmıştır (Akkoyun,1998).
Yedi Oluklu Çeşme: Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber Selçuklulardan
kaldığı tahmin edilmektedir. Çeşme üç bölmeli olup sol bölümünde üç, ön ve sağ
bölümünde ikişer olmak üzere toplamda yedi tane oluğu olduğundan "yedi oluklu
çeşme"
denilmiştir. Köyün kuruluşundan bu yana köylünün su ihtiyacını
karşılamaktadır (Alpınar, 2016).
Ulubey Kanyon Kültür ve Turizm Festivali: Ulubey Belediyesi tarafından her yıl
düzenli olarak yapılan ve bu yıl 11.'si düzenlenecek olan festival Haziran ayının ilk
haftasında üç gün düzenlenmektedir. Festivalin düzenlenmesindeki amaç kanyonu
Türkiye'ye ve dünyaya tanıtarak ilçe ekonomisini canlandırmak ve geçmişle gelecek
arasında köprü kurarak örf ve adetleri yaşatmaktır (İvgin, 2013). Festivalde genellikle
halk oyunları, yerli ürünlerin sunulduğu stantlar, konserler, cirit ve havai fişek gösterileri
yer almaktadır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
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Araştırmanın Amacı
“Turizm, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan toplumlar için önemli bir kalkınma
aracıdır. Turizmin ekonomik, sosyal ve çevresel koşullarda yaratabileceği olumlu etkiler,
toplumların yörelerine daha fazla turist çekmek için girişimlerde bulunmalarına sebep
olmaktadır. Ancak yöreye gelen turist sayısının artış göstermesiyle birlikte istenmeyen
olumsuz etkiler de ortaya çıkmaya başlamaktadır. Yerel halkın sergileyeceği davranış ve
tutumlar o yöre turizmi için yönlendirici bir nokta olacaktır. Bundan dolayı halkın
tutumlarının bilinmesi ve ona göre planlar yapılması çok önemlidir. Ayrıca bölgedeki
insanların turizm konusunda bilgi sahibi olup olmadıkları da önemlidir” (Karaçar ve
Şahbaz, 2013: 14). Bu doğrultuda araştırmanın amacı, Uşak’ın Ulubey ilçesinde bulunan
doğal ve kültürel çekiciliklerin turizme kazandırılmasının sağlanması için bölgede
yaşayan yerel halkın turizm konusunda ki görüşlerini tespit etmek, turizmle birlikte
çevreye, bölgenin ekonomisine ve kültürel yapısına olan etkileri belirlemek ve yerel
halkın turizme bakış açısını ve tutumlarını ortaya koymaktır.
Araştırmanın Yöntemi
Ele aldığı konu ve bulgular bağlamında tanımlayıcı araştırma niteliği taşıyan bu
çalışmada veriler nicel araştırma tekniklerinden anket uygulaması ile elde edilmiştir. Veri
elde etme sürecinde örneklem seçimi için Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)’nun adrese
dayalı nüfus kayıt sisteminden faydalanılmıştır. TUİK 2015 yılı verilerine göre Ulubey
İlçesi’nin nüfusu 13.371 kişidir (TÜİK, 2015). Araştırmada kolayda örnekleme tercih
edilmiş ve örneklem sayısı Ural ve Kılıç (2006:49)’ın evren büyüklüklerine karşı örneklem
büyüklüğü tablosundan yola çıkılarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda araştırmada
örneklem sayısı 374 olarak belirlenmiştir. Belirlenen örneklem için uygulanacak anket
formunda Yoon vd. (2001), Altunel (2009) ve Şebin (2009)’un hazırlamış olduğu
ölçeklerden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden
oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde yerel halkın, bölgedeki turizm
faaliyetlerine ilişkin algılarının ölçülmesine yönelik 24 ifade yer almaktadır. Turizmin
ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel katkıları, yöre tanıtımına olan katkısı ve genel katkısı
bağlamında yerel halkın görüşlerinin belirlendiği ifadelerde 5’li Likert (1:Tamamen
katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum) derecelendirme sistemi kullanılmıştır. Anket
formunun ikinci bölümde ise cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi demografik sorular yer
almaktadır.
Araştırmada elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır.
Bu kapsamda demografik verilerin analizinde yüzde ve sıklık teknikleri kullanılmış,
ölçekte yer alan ifadelere katılım düzeyinin belirlenmesinde ise aritmetik ortalama ve
standart sapma tekniklerinden faydalanılmıştır. Veri analizinin ikinci aşamasında yerel
halkın turizme yönelik algılarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip
göstermediğinin belirlenmesi amacıyla farklılık analizleri (Bağımsız Örneklem T-Testi ve
Tek Yönlü Varyans Analizi) gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen
bulgular benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak çeşitli önerilerde
bulunulmuştur.
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Araştırmanın Sınırlılıkları
Uşak ili Ulubey ilçesinde yaşayan yerel halkın turizm gelişimine yönelik algılarının
değerlendirildiği bu araştırma, kapsam ve yöntem olarak çeşitli sınırlılıklar içermektedir.
Araştırmanın veri toplama sürecinde nitel yöntemlerden (görüşme, gözlem vb.)
yararlanılmaması, elde edilen bulgular doğrultusunda destinasyon için SWOT analizi
yapılarak gelişim stratejisi oluşturulmaması temel sınırlılıklardır. Bununla birlikte
araştırmada benzer özelliklere sahip iki destinasyon için karşılaştırılmalı analizlerin
gerçekleştirilmemesi de sınırlılıklar arasında yer almaktadır.
ARAŞTIRMA BULGULARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmanın bu bölümünde, ilk olarak güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiş ve bulgular
Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Güvenirlik Analizi Sonuçları
Boyutlar
Öçek Güvenilirliği
Ekonomik Katkı
Sosyo-Kültürel
Katkı

Cronbach's
Alpha
0,944
0,822

Madde
Sayısı
24
5

0,852

5

Boyutlar
Çevresel Katkı
Tanıtıma Katkı
Genel Algı
Değerlendirmesi

Cronbach's
Alpha
0,834
0,840

Madde
Sayısı
5
2

0,833

7

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere; yerel halkın tutum ölçeğine ilişkin genel güvenirlik
katsayısı (Cronbach’s Alpha) 0.944 olarak hesaplanmış ve alt boyutlarının tamamının
0.82’nin üzerinde olduğu saptanmıştır. Alt boyutlarda en yüksek güvenirlik katsayının
ise sosyo-kültürel katkıda (0.852) olduğu belirlenmiştir. Cronbach’s Alpa değeri 0.80 ile
1.00 arasında ise yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Kayış, 2010:405). Buna göre,
genel güvenirlik katsayısı ve alt boyutlardaki değerler ölçeğin yüksek derecede güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Araştırma verilerinin analizi kapsamında ikinci aşamada katılımcılara ait demografik
değişkenler analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılanların %
48,2’si kadın, % 51,6’sı ise erkek katılımcılardan oluşmaktadır. Katılımcıların %60,8’i evli,
%38,7’si ise bekârdır. Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde, %22,1’i 18-25 yaş,
%21,8’i 56 yaş ve üzeri, %21,6’sı 26-35 yaş, %19,7’si 36-45 yaş ve %14,5’i 46-55 yaş
aralıklarında dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %40,3’ü
lise, %24,2’sı ilköğretim iken %22,9’u lisans mezunu, %6,3’ü okur-yazar değil ve %6,3’ü
yüksek lisans/doktora eğitimine sahiptir. Araştırmaya katılanların meslekleri
incelendiğinde yine dengeli bir dağılım olduğu görülmekte ve meslek olarak “Diğer”i
işaretleyenlerin de büyük çoğunluğu çiftçilerden oluşmaktadır. Katılımcıların gelirleri
incelendiğinde %38,4’ünün 1.000 liradan az gelire sahip olduğu, %35,3’nün 1.000 ile 2.000
lira arasında ve %26,1’nin de 2.000 liradan fazla gelire sahip olduğu görülmektedir.
Yöredeki ikamet süreleri incelendiğinde ise katılımcıların büyük çoğunluğunun %59,2 ile
16 yılın üzerinde Ulubey ilçesinde yaşadığı görülmektedir. Son olarak, katılımcıların
Ulubey kanyonu ve çevresini ziyaret etme sayısına ilişkin bulgular incelendiğinde,
%69,5’inin 5 defa ve daha fazla alanı ziyaret ettiği anlaşılmaktadır.
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Tablo 2: Ulubey Kanyonu ve Çevresinin Turizme Açılmasına Yönelik Katılımcı Algılarının
Değerlendirilmesi
Boyut Ortalaması

İfadeler

Ekonomik Katkı
Algısı (EKA)
x̅: 3,961, s.s: 0,860

Sosyo-Kültürel
Katkı Algısı
(SKKA)
x̅: 3,892, s.s: 0,874
Tanıtıma Katkı
Algısı (TKA)
x̅: 4,208, s.s: 0,942

X

S.S.

İfadeler

X

S.S.

ÇKKA1

3,471

1,285

ÇKKA2

3,446

1,262

ÇKKA3

3,860

1,153

ÇKKA4

3,854

1,140

ÇKKA5

4,042

1,061

1,030

GAD1

4,132

0,960

1,106

GAD2

3,826

1,179

GAD3

2,989

1,313

GAD4

2,805

1,311

GAD5

4,122

1,144

GAD6

3,987

1,070

GAD7

4,201

0,993

EKA1

4,229

1,036

EKA2

4,053

1,049

EKA3

4,137

1,037

EKA4

3,557

1,321

EKA5

3,879

1,131

SKKA1

4,029

SKKA2

3,941

SKKA3

3,615

1,219

SKKA4

4,037

1,019

SKKA5

3,804

1,150

TKA1

4,214

1,008

TKA2

4,192

1,038

Boyut Ortalaması
Çevrenin
Korunmasına
Katkı Algısı
(ÇKKA)
x̅: 3,736, s.s: 0,920

Genel Algı
Değerlendirmesi
(GAD)
x̅: 3,724, s.s: 0,910

Tablo 2’de ise Ulubey Kanyonu ve çevresinin turizme açılmasına yönelik yerel halkın
ifadelere katılım düzeyi gösterilmektedir. Tablo 2’ye göre genel algı değerlendirmesinde
en yüksek ortalamaya sahip olan ifadeler X =4,201 ile “Kanyonlar ve çevresinin turizme
açılmasının genel olarak bölgemiz için yararlı olacağını düşünüyorum” ve X =4,132 ile
“Kanyonlar ve çevresinin turizme açılmasını destekliyorum” ifadeleri olmuştur. Hem
genel algı değerlendirmesinde hem de ölçeğin en düşük ortalamasına sahip ifade ise X
=2,805 ile “Kanyonlar ve çevresinin turizme açılması için yapılan projelerin yeterli
olduğunu düşünüyorum” olmuştur.
Alt boyutlarda ise en yüksek ortalamaya sahip olan ifadeler; ekonomik algı da X =4,229
ile “Kanyonlar ve çevresinin turizme açılması yöre ekonomisine büyük katkı yapar”;
sosyo-kültürel algı da X =4,037 ile “Kanyonlar ve çevresinin turizme açılması, turistler
ve yerel halk arasındaki kültür alışverişini artıracaktır”; çevresel algı da X =4,042 ile
“Kanyonlar ve çevresinin turizme açılması, daha fazla park ve eğlence alanlarının
açılmasını sağlayacaktır” ve tanıtım algısında ise X =4,214 ile “Turizm, kanyonlar ve
çevresinin tanıtımı açısından önemlidir” olduğu belirlenmiştir.
Araştırmanın bir sonraki aşamasında katılımcı görüşlerinin belirli demografik özelliklere
göre farlılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Tablo 3’te Ulubey Kanyonu ve
çevresinin turizme açılmasına yönelik yerel halkın algılarının cinsiyete göre
karşılaştırılması gösterilmektedir.
Tablo 3: Katılımcı Algılarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
Bağımlı değişken
Genel Algı
Değerlendirmesi
Ekonomik
Sosyo-Kültürel

Alt boyutlar

Aritmetik
ortalama

Erkek

3,872

Kadın

3,564

Erkek

4,106

Kadın

3,806

Erkek

4,080

Kadın

3,692
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T değeri

Anlamlılık
düzeyi

3,699

0,000

3,371

0,000

4,305

0,001

Çevrenin
Korunması
Tanıtım

Erkek

3,953

Kadın

3,509

Erkek

4,358

Kadın

4,047

4,751

0,000

3,212

0,001

Tablo 3 incelendiğinde, katılımcı algılarının cinsiyete göre genel algı düzeyi ve alt
boyutlar bağlamında istatistiksel olarak farklılaştığı görülmektedir (p<0.05). Tablodaki
verilere göre, erkek katılımcıların algıları genel olarak ve alt boyutlarda kadın
katılımcılara göre daha yüksektir. Kadın katılımcıların bölgenin turizme açılmasıyla
birlikte turizmin temel gıda fiyatlarını, aile bağlarını, yörenin çevre kalitesini ve değerini
olumsuz olarak etkileyebileceğini düşünüyor olması bu durumun nedeni olarak
görülmektedir. Mason ve Cheyne (2000: 407) Yeni Zelanda’nın kırsal bir bölgesinde buna
benzer bir çalışma yürütmüş ve aynı sonuca ulaşmışlardır. Araştırmalarındaki bu
benzerlik kadınların erkeklere göre turizmin trafik, suç, kirlilik gibi olumsuz etkilerini
daha fazla algıladıkları ve bunun sonucunda turizmi erkeklere göre daha az
desteklemeleri olduğudur.
Turizm faaliyetlerine yönelik katılımcı algılarının farklılaştığı bir diğer unsur
katılımcıların sahip olduğu yaş gruplarıdır. Tablo 4’te Ulubey Kanyonu ve çevresinin
turizme açılmasına yönelik yerel halkın algılarının yaş gruplarına göre karşılaştırılması
gösterilmektedir.
F değeri

Sig.

7,172

0,000

Çevre

X
3,796a
3,754a
3,881a
3,939a
3,326b
3,959bc
3,941b
4,105bc
4,317c
3,622a
3.990bc
3,820ab
3.935ab
4,246c
3,595a

6,258

0,000

Tanıtım

SosyoKültürel

Ekonomik

Genel algı

Tablo 4: Katılımcı Algılarının Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması
Alt grup
18-25
26-35
36-45
46-55
56-üzeri
18-25
26-35
36-45
46-55
56-üzeri
18-25
26-35
36-45
46-55
56-üzeri

5,084

0,001




Alt grup
18-25
26-35
36-45
46-55
56-üzeri
18-25
26-35
36-45
46-55
56-üzeri

X
3.750ab
3.723ab
3.816ab
4.04b
3.454a
4,279b
4,262b
4.473b
4.472b
3.658a

F değeri

Sig.

3,656

0,006

10,710

0,000

a,b,c faklı harfler içeren gruplar arasındaki
farklılıklar anlamlıdır.
Sig. Anlamlılık düzeyi (p<0.05 anlamlıdır).

Katılımcı algılarının yaş gruplarına göre karşılaştırılmasında genel algı düzeyi ve alt
boyutlar bağlamında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu (p<0.05); 56 ve
üzeri yaş grubu içerisindeki katılımcıların genel olarak farklılık yaratan ana grubu
oluşturduğu görülmektedir. Nitekim yaşı 56 ve üzerinde olan yerel halkın genel algıları (
X =3,326), ekonomik algıları ( X =3,622), sosyo-kültürel algıları ( X =3,595), çevre
algıları ( X =3.454) ve tanıtım algıları ( X =3.658) diğer yaş gruplarına göre daha
olumsuzdur. Yaşlıların turizmden ekonomik beklentilerinin olmaması, turizmin gelenek
ve görenekleri, değer ve inanç yapısını olumsuz etkileyeceğini düşünme olasılığı bu
durumun temel açıklayıcısıdır.
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Söz konusu bulgular Brougham ve Butler (1981) ile Linberg ve diğerlerinin (1999)
araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Linberg vd. (1999) gerçekleştirdikleri
çalışmada yaşlıların turizmin gelişimini daha az desteklediğini saptamışlardır.
Araştırmacılar bunun nedeninin yaşlıların bu tür gelişmelere ihtiyaç duymama ihtimali
olabileceğini ifade etmişlerdir (Lindberg vd., 1999:564).
Tablo 5’te Ulubey Kanyonu ve çevresinin turizme açılmasına yönelik yerel halk
algılarının eğitim durumlarına göre karşılaştırılması gösterilmektedir.

Sosyo-Kültürel

3,723b
3,907b
3,726b
3,831b
3,738b
2.800a
4,008b
4,099b
3.921b
4,211b
4,166b
2,758a
3,882b
4,118b
3,881b
3,776b
3,700b

F değeri

Sig.

15,213

,000

Çevre

X
2,488a

10,900

,000

Tanıtım

Ekonomik

Genel algı

Tablo 5: Katılımcı Algılarının Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılması
Alt grup
Okur-yazardeğil
İlkokul
Lise
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Okur-yazardeğil
İlkokul
Lise
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Okur-yazardeğil
İlkokul
Lise
Lisans
Y. Lisans
Doktora


11,581

,001



Alt grup
Okur-yazardeğil
İlkokul
Lise
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Okur-yazardeğil
İlkokul
Lise
Lisans
Y. Lisans
Doktora

X
2,600a

F değeri

Sig.

10,318

,006

10,393

,000

3,773b
3,940b
3,723b
3,633b
3,066ab
2,958a
4,217b
4,340b
4,302b
4,250b
4,333b

a,b,c faklı harfler içeren gruplar arasındaki
farklılıklar anlamlıdır.
Sig. Anlamlılık düzeyi (p<0.05 anlamlıdır).

Elde edilen bulgulara göre katılımcı algıları genel olarak ve alt boyutlar bağlamında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0.05). Eğitim durumu okuryazar olmayan grubun genel algıları ( X =2,488), ekonomik algıları ( X =2.800), sosyokültürel algıları ( X =2,758), çevresel algıları ( X =2,600) ve tanıtım algıları ( X =2,958)
diğer katılımcılara göre daha olumsuz olup anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. Okuryazar olmayan katılımcı algılarının farklı olmasında, söz konusu grubun turizm
bilincinin eğitim alana göre daha az olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Mevcut
bulgular Yunanistan’ın Sisam adasında benzer bir çalışma gerçekleştiren ve eğitim
seviyesi yükseldikçe turizme yönelik olumlu davranışların arttığını saptayan
Haralambopoulos ve Pizam’ın (1996: 520-522) elde ettiği bulgular ile örtüşmektedir.
Tablo 6’da Ulubey Kanyonu ve çevresinin turizme açılmasına yönelik yerel halkın
algılarının meslek durumlarına göre karşılaştırılmış ve katılımcı algılarının istatistiksel
olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır (p<0.05).

Gen
el
algı

İşçi
Memur

X
4,062c
3,787bc

F değeri

Sig.

5,190

,000

Çev
re

Tablo 6: Katılımcı Algılarının Mesleklerine Göre Karşılaştırılması
Alt grup
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Alt grup
İşçi
Memur

X
3,952bcd
3,592abc

F değeri

Sig.

5,786

,006

3,390a
3,462ab
3,756abc
3,875bc
3,831bc
4,175b
4,003ab
3,673a
3,665a
3,923ab
4,307b
4,028ab
4,192b
3,701a
3,603a
3,595a
3,938ab
4,149b
4,221b

4,785

,000

5,460

,001

Tanıtım

Ekonomik
Sosyo-Kültürel

Ev Hanımı
Emekli
Öğrenci
Serbest
Diğer
İşçi
Memur
Ev Hanımı
Emekli
Öğrenci
Serbest
Diğer
İşçi
Memur
Ev Hanımı
Emekli
Öğrenci
Serbest
Diğer




Ev Hanımı
Emekli
Öğrenci
Serbest
Diğer
İşçi
Memur
Ev Hanımı
Emekli
Öğrenci
Serbest
Diğer

3,405a
3,459ab
3,750abcd
4,151d
3,985cd
4,396bc
4,281bc
3,957ab
3,680a
4,211bc
4,539c
4,464bc

5,758

,000

a,b,c faklı harfler içeren gruplar arasındaki
farklılıklar anlamlıdır.
Sig. Anlamlılık düzeyi (p<0.05 anlamlıdır).

Tablo detaylı incelendiğinde mesleği işçi olan katılımcılar ( X =4,062) ile ev hanımlarının
genel algı bağlamında farklı görüşlere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan
sosyo-kültürel algıda ev hanımları, emekli ve memurların sahip olduğu algıların diğer
gruplardan anlamlı olarak farklılaştığı ve göreli olarak daha düşük olduğu saptanmıştır.
Yerel halk algılarının çevreye katkı boyutunda ev hanımları ile serbest meslek sahipleri
arasında; tanıtıma katkı boyutunda ise emekliler ve serbest meslek sahipleri arasında
farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Katılımcı meslekleri bağlamında elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde
ev hanımları, işçiler ve serbest meslek sahiplerinin turizmin istihdam ve gelir yaratıcı
özelliğini daha çok önemsemiş olması nedeniyle farklı görüşe sahip olduğu
düşünülmektedir Yerel halkın turizme yönelik tutumunu ele alan çeşitli araştırmaların
(Tosun,2002; Andereck vd.,2005; Lindberg ve Johnson,1997; Weaver ve Lawton, 2001;
Tyrell ve Spaulding 1984) sonuçları mevcut durumu desteklemektedir. Söz konusu
araştırmalarda benzer şekilde turizm sektörü ile ilişkili mesleklere sahip olan bireylerin
turizmi daha olumlu algıladıkları ve turizmi destekledikleri belirlenmiştir.
Tablo 7’de Ulubey Kanyonu ve çevresinin turizme açılmasına yönelik yerel halk
algılarının gelir durumlarına göre karşılaştırılması yer almaktadır. Tablo 7 incelendiğinde
genel algı düzeyi ve alt boyutlarda (tanıtım algılama düzeyi p:0.327; p>0.05 haricinde)
katılımcı algılarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır
(p<0.05).
X
3,518a
3,783ab
3,792ab
3,891b
3,674ab
3,7286a
3,889ab
4,013ab

F değeri

Sig.

2,766

,027

SosyoKültürel

Alt grup
Gelir Yok
1000altı
1000-2000
2000-3000
3000-üzeri
Gelir Yok
1000altı
1000-2000

3,388

,010

Çevre

Ekono
mik

Genel algı

Tablo 7: Katılımcı Algılarının Gelir Durumuna Göre Karşılaştırılması
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Alt grup
Gelir Yok
1000altı
1000-2000
2000-3000
3000-üzeri
Gelir Yok
1000altı
1000-2000

X
3,689a
4,037ab
3,926ab
4,103b
3,758ab
3,497a
3,871b
3,840b

F değeri

Sig.

2,802

,026

3,937

,004

2000-3000
3000-üzeri

4,1882b
4,082ab

2000-3000
3000-üzeri

3,934b
3,460a

a,b,c faklı harfler içeren gruplar arasındaki farklılıklar anlamlıdır., Sig. Anlamlılık
düzeyi (p<0.05 anlamlıdır).
Tablodaki bulgular doğrultusunda hiç geliri olmayan yerel halkın genel algıları ( X
=3,518), ekonomik algıları ( X =3,7286) ve sosyo-kültürel algıları ( X =3,689), 2.000-3.000
TL geliri olan katılımcılara göre daha düşüktür. Çevresel katkı alt boyutunda ise geliri hiç
olmayanlar ile geliri 3.000TL olanların diğer gruptaki katılımcılara göre farklılaştığı ve
çevre algılarının daha olumsuz olduğu görülmektedir. Söz konusu bulgular
Haralambopoulos ve Pizam’ın (1996: 522) yerel halkın geliri artmasıyla birlikte turizme
yönelik algıları ve desteklerinde bir artış meydana geldiğini belirten araştırma
sonuçlarını desteklemektedir. Diğer yandan Bastiaz-Perez ve Var (1995: 208) benzer
şekilde Avustralya’da yaptıkları çalışmada ortalama düzeyde gelire sahip bireylerin
turizmin ekonomik etkilerini daha olumlu algıladığını saptamıştır.
Araştırma bulgularının değerlendirilmesinde bir sonraki aşamada katılımcı algıları
ikamet sürelerine göre karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcı algılarının
yalnızca çevresel katkı boyutunda farklılaştığı saptanmıştır (p: ,029; p<0.05). Söz konusu
durumun temel sebebinin ise ikamet süresi 16 yıl ve üzeri olan grup ( X =3,830) ile 11-15
yıl arasında olan grup ( X =3,451) arasındaki algı farklılığı olduğu belirlenmiştir.
SONUÇ
Sahip olduğu doğal ve kültürel çekicilikleri ile önemli bir turizm gelişim potansiyeline
sahip Ulubey ilçesinde yaşayan yerel halkın turizme yönelik tutumlarının ele alındığı bu
araştırmada temel olarak bölgedeki turizm gelişiminin yerel halk tarafından
desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre bölgedeki doğal ve
kültürel çekiciliklerin turizme kazandırılması öncelikle yörenin tanıtımına katkı
sağlamaktadır. Yerel halk Ulubey Kanyonu ve çevresinin turizme kazandırılması
sürecinde bölgenin ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğinin giderek arttığını
belirtmekte ve kanyon içerisinde daha fazla turistik aktivitelere imkân sağlayacak
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Diğer yandan yerel
halkta, bölgede turizm faaliyetlerinin artması ile birlikte sosyo-kültürel yapıda olumlu
değişimler gözleneceği, turist-yerel halk etkileşiminin halkın turizm bilincini arttıracağı
yönünde görüşlerin hâkim olduğu belirlenmiştir. Turizm bilincinin artması ile eğitim
düzeyinin de yükseleceği, turist etkileşiminin yöredeki sosyal ilişkileri etkileyeceği
öngörülmektedir. Katılımcılar bu noktada yöredeki mevcut kültürel yapının değişime
uğramasından çekinmekle birlikte kültürel öğelerin birer turizm ürünü olarak
değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Artan turizm faaliyetlerinin aynı
zamanda yöredeki mal ve hizmetlerin ekonomik değerini arttırdığı, turistik talebin daha
da artması ile söz konusu ürünlerden daha çok ekonomik gelir elde edileceği araştırmada
ulaşılan bir diğer önemli sonuçtur. Ulubey kanyonu ve çevresinin Milli Park ilan edilmesi
yönündeki çalışmalar ile birlikte turizm hareketlerinin hız kazanması yöredeki doğal
kaynakların korunmasına da katkı sağlayacaktır. Uzun yıllardır Ulubey’de yaşayan
bireyler, kirliliği yüksek olan derelerin ve çeşitli kırsal alanların bu kapsamda rehabilite
edilmeye başlayacağını düşünmektedirler.
Araştırmada elde edilen bir diğer önemli sonuç yerel halkın turizm gelişimine yönelik
algılarının belirli demografik değişkenler bağlamında farklılık göstermesidir. Turizm
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gelişimine yönelik olarak erkek katılımcıların algılarının yüksek olması, ekonomik
faaliyetlerde bulunan orta yaş grubu ve genç bireylerin turizme daha fazla önem vermesi,
okur-yazar olmayan kesimin turizm faaliyetlerinin gelişimini daha olumsuz
değerlendirmesi, gelir durumunun artmasına bağlı olarak turizm gelişimine daha fazla
destek verilmesi söz konusu farklılıklar içerisinde göze çarpanlardır. Araştırmada elde
edilen bulgular çeşitli araştırmaların (Haralambopoulos ve Pizam, 1996; Brougham ve
Butler, 1981; Tyrell ve Spaulding 1984; Bastiaz-Perez ve Var,1995; Lindberg ve Johnson,
1997; Lindberg vd. 1999; Mason ve Cheyne, 2000; Weaver ve Lawton, 2001; Tosun,2002;
Andereck vd. 2005) sonuçları ile de farklı boyutlarda desteklenmektedir. Diğer yandan
Ulubey ilçesinde turizm gelişiminin hızlandırılması ve bu süreçte yerel halk desteğinin
üst düzeyde gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen önerileri dikkate almak faydalı
olacaktır.








Turizm gelişiminde yerel halkın kontrol gücüne sahip olduğu ve yerel işletmecilik
anlayışını benimseyen toplum temelli turizm politikasının izlenmesi yoluyla yerel
halkın etkin olarak süreçte yer alması sağlanmalıdır.
Turizm bilincinin arttırılabilmesi için yöresel kültür ve ürünleri ön plana çıkaran çok
sayıda festival-sergi vb. organize edilmeli; bu süreçte yerel yönetimler aktif rol
oynamalıdır.
Turizm gelişim sürecinde oluşabilecek olumsuz sosyo-kültürel etkiler konusunda
proaktif bir yaklaşım sergilenerek, yörenin sosyal yapısı ve kültürel değerleri koruma
altına alınmalıdır.
Ulubey Kanyonu Milli Park projesi en kısa sürede tamamlanarak, yörenin ekolojik
dengesinin korunması sağlanmalı, doğal tahribatların önüne geçilmesi için taşıma
kapasitesi planlaması yapılmalıdır.

Elde edilen sonuçlar ve yukarıda belirtilen öneriler bağlamında yerel yönetimlere, politika
planlayıcılarına ve ilgili literatüre katkı sağlaması beklenen bu araştırma, uygulama
sürecinde yalnızca anket tekniğinin kullanılması, araştırma sonuçlarının genellememesi
gibi sınırlıklara sahiptir. Bununla birlikte gelecekte bölgeyi ele alan araştırma sayısının
artması, söz konusu araştırmalarda çok boyutlu analizler ve yerel halk-yerel yönetimlerturist bileşenlerini birlikte ele alınması, bu araştırmanın sonuçlarını daha anlamlı
kılacaktır.
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ÖZET
Otellerin odalarını satmak için birçok dağıtım kanalları vardır. Kendi odalarını kendi
web sitelerinden, online seyahat acentelerinden, geleneksel seyahat acentelerinden
satabilirler. İnternetin gelişmesiyle beraber, online dağıtım çevresi inanılmaz bir şekilde
değişmiştir. Özellikle sosyal medyanın ve mobil teknolojilerinde gelişmesiyle birlikte,
online dağıtım günden güne zorlaşmakta ve karmaşıklaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı
konaklama işletmelerinin kullandıkları online dağıtım kanallarını araştırmak ve bu
kanalların nasıl etkin bir şekilde kullanılmasına dair otelcilere yol göstermektir. Bu
çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Online pazarlamada trendler, dağıtım
kanalları (GDS, Çağrı Merkezi detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu dağıtım
kanallarının faydaları ve zararları incelenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise, otellerin
dağıtım kanallarını etkin kullanabilmek için çeşitli stratejiler otelcilere önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Online Dağıtım, Sosyal Medya, Konaklama, Otel, Online Pazarlama
GİRİŞ
İnternet iş ortamını dramatik bir şekilde değiştirmiştir. İnternetten alışveriş ile ilgili
yapılan eski çalışmalara göre internetin araştırma maliyetlerini düşürdüğü belirtilmiştir
(Jiang, 2002).En düşük fiyatları ararken, farklı satış kanallarını araştırmak hem çok
yorucu bir süreç hem de çok fazla zaman almaktadır. Buna rağmen, internet üzerinden
araştırmak daha az maliyetli, daha uygun ve geleneksel satın alma sürecinden daha
hızlıdır (Kung, Monroe and Cox, 2002). Internet üzerinden bir tıkla, çeşitli satıcıların
ürünleri ve fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz (Jiang, 2002). Bu durum, tüketici fiyat
aramalarını daha fazla arttıracak ve şirketler arasında fiyat rekabetlerine sebep olacaktır
(Jiang, 2002). Bettman ve Park’ın (1980) belirttiği üzere fiyat araştırması iki önemli kısmı
içermektedir. Bunlardan birincisi insanların kabiliyeti, ikincisi ise kişinin
motivasyonudur. Bilgi teorisi ekonomisine göre tüketiciler, marjinal maliyet marjinal
faydaya eşit olana dek veya geçene dek fiyat araştırması yapmaya devem edeceklerdir
(Biswas, 2004). Sonuç olarak, fiyat araştırması ile fiyat araştırması maliyeti artışı arasında
negatif bir ilişki vardır (Jiang,2002).
Online tüketiciler para tasarruf etmektense, internette araştırma yaparken az zaman
harcamayı tercih ederler(Koch ve Cebula,2002).Haziran 2005’de Google tarafından
toplam 8 milyar sayfa indekslenmiştir. Bu durum internette oda fiyatı araştırmasını çok
zorlaştırmaktadır (Murphy, ScheggveQiu, 2006). Google otel web sitesi aramalarında çok
önemli bir güç olmaktadır. Google’da 4 milyar otel araştırması yapılmıştır. Otel
rezervasyonlarının %32’si Google’da yapılan araştırmalardan doğmuştur (Spencer,
2012).Meta Araştırma Motorları vasıtasıyla bu sorun çözülebilir. Bu araçlar tüketicilere
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fiyatlar ve ürünler hakkında çeşitli tedarikçilerden bilgi almalarını sağlarlar. İlaveten, bu
araştırma motorları tüketiciler ve tedarikçiler arasında asimetrik bilgiyi azaltırlar (Kung
vd.,2002).Brynjolfssonve Smith (2000) belirttiği üzere bu meta araştırma motorları
alıcıların araştırma masraflarını 30 kat daha fazla düşürmüştür (Kungvd.,2002). Örneğin,
Kayak.com aynı anda birkaç tane siteden fiyat alternatiflerini sunarak internette
araştırma sürecini azaltır. Böylelikle tüketicilerin zaman tasarrufu yapmasını sağlarlar
(Murphy vd. 2006).
İnsanları internetten rezervasyon yapmaya iten en önemli etken yapacakları tasarruftur.
Phocus Wright grup tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise uygun fiyat, misafirleri
internetten rezervasyon yapmaya iten en önemli motive edici etkendir. Öte yandan,
internetten alışveriş yapmayan bir kitlenin %64’ü internetten fiyat uygunluğu nedeniyle
alışveriş yapacaklarını belirtmişlerdir (O’Connor, 2002). Yesawich, Pepperdine ve Brown
tarafından yapılan bir çalışmaya göre, hem tatil amaçlı gelen misafirlerin hem de iş
adamlarının %90’ı online seyahat sitelerinin onlara en uygun fiyatlı uçak biletleri, otel
rezervasyonları ve araba kiralama imkanı sağladıklarını belirtmişlerdir (Travel Market
Poised to ReboundAccording to New StudybyYesawich, Pepperdineve Brown and
YankelovichPartners, 2002). Bununla birlikte, 2001 Forrester Research yayınladığı
raporda, online seyahat eden kimselerin %66’sı geçen yıl aldıkları seyahat ürünlerini
indirimli aldıklarını belirtmişlerdir (O’Connor, 2002). Joint Hospitality Industry kongresi
tarafından yapılan bir çalışmaya göre, seyahat eden kimseler, elektronik dağıtım
kanallarından alınan ürünlerin diğer kanallardan alınan ürünlere göre daha ucuz ve
uygun olduklarını belirtmişlerdir (O’Connor,2002).
Tüketicilerin online kanallardan düşük fiyat beklentilerinin çok çeşitli sebepleri vardır.
Bunlardan bir tanesi Amazon.com gibi Internet sitelerinin diğer geleneksel perakende
mağazalardan daha uygun fiyat vermesidir. Bununla birlikte, eğitimli müşteriler bilir ki,
internet dağıtım kanallarının GDS (Global Dağıtım Ağları) ve otel arama merkezlerinden,
daha az dağıtım maliyetleri vardır (O’Connor, 2002). Örnek vermek gerekirse, Hilton
Otel Grubu geleneksel seyahat acentaları kullanmaktansa, online rezervasyon
sistemlerini kullanıp işlem başına $25 dolar tasarruf etmişlerdir (Starkov, 2002).
Ekonomik hava yollarının fiyatlandırma uygulamaları çok önemli miktarlarda indirim
içermektedir. Bu indirimlerden yararlanan tüketiciler aynı şekilde otellerden de aynı
indirimleri bekleyeceklerdir (O’Connor, 2002). Seyahat acentesi ve rezervasyon iletişim
merkezi kullanmayan Easy Jet, Ryan Air ve Buzz gibi ekonomik hava yolları şirketleri de
maliyetlerini dağıtım maliyetlerini %30 aşağıya çekmişlerdir (O’Connor, 2002).
YÖNTEM
Bu çalışmanın amacı konaklama işletmelerinin kullandıkları online dağıtım kanallarını
araştırmak ve bu kanalların nasıl etkin bir şekilde kullanılmasına dair otelcilere yol
göstermektir. Bu çalışmada literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Online pazarlamada
trendler, dağıtım kanalları (GDS, Çağrı Merkezi detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Bu
dağıtım kanallarının faydaları ve zararları incelenmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise,
otellerin dağıtım kanallarını etkin kullanabilmek için çeşitli stratejiler otelcilere
önerilmiştir.
LİTERATÜR TARAMASI
Online Pazarlamada Trendler: Arama Motorları; Sosyal Medya ve Mobil Siteler
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Arama motorları, sosyal medya ve mobil, tüketicileri en fazla etkileyen yeni pazarlama
eğilimleridir. Google’ın yeni otel ve uçak arama araç kiti, otelcilikte dağıtım çehresini
değiştirebilir. Facebook’a baktığınız zaman, toplam 750 milyon üyeye sahiptir. Bunların
yaklaşık %70’i Amerika dışındandır. En önemli gerçeklerden biri ise, her elektronik
dağıtım kanalının mobil bir ortamda mevcudiyeti bulunacaktır. Mobil cihazlar üzerinden
yapılacak rezervasyonların sayısı, desktop ve diz-üstü bilgisayarlardan yapılan
rezervasyonları geçecektir (Green ve Lomanno, 2012).
Programcılar, facebook için, kullanıcıların bulundukları yerleri paylaşmasına ve o yerler
hakkında yorum yapmasını izin veren uygulamalar çıkarmışlardır. Otel şirketleri
Facebook’ta fan sayfası ve iş yeri sayfaları oluşturmuşlar ve bu sayfalara rezervasyon yap
butonu koyarak direkt web sitelerine rezervasyon yönlendirmeye amaçlamaktadır.
Youtube’da Merch Store adını verdikleri bir uygulamada, iş partnerlerine ürün, konser
bileti ve diğer ürünleri satabilecekleri bir imkan tanımışlardır (Green ve Lomanno, 2012).
Tüketici yorum sayfaları da seyahat endüstrisinde çok önemli bir duruma gelmeye
başlamışlardır. 2011’de Trip Advisor Expedia’dan ayrıldığından beri ve misafir yorum
sitelerinin sayılarının artmasıyla beraber, bu siteler yeni bir dağıtım kanalı olmaya
başlamışlardır (Green ve Lomanno, 2012).Oteller Trip advisor vb siteleri efektif bir
şekilde kullanmalıdır. Bu siteler sayesinde misafirin profilini öğrenebilir, talebi artırabilir,
yeni misafir elde edebilir, ürünleri ve servisleri hakkında misafiri bilgilendirebilir.
Bununla birlikte misafir memnuniyeti ile ilgili direkt geri bildirim alabilir (Sanliöz Özgen
ve Kozak, 2015)
Google’ın havayolu bileti arama raporu ITA software’i aldıktan sonra, seyahat arama
motorları arasında rekabet hızla artmaya başladı. ITA şirketinin alınmasından sonra
Google Hotel Place Ads ve Hotel Finder ürünleri Google tarafından kullanıma sunuldu.
2011 Eylül’de ise çok beklenen uçuş arama aracı, Google tarafından kullanıma açıldı. İlk
aşamada sadece havayolları sitelerine bağlantı sağlanıldı. Online seyahat acentalarına ise
bilerek direkt bağlantı sağlanılmadı bunun sebebi ise online reklamlardan daha fazla
gelir elde edebilmek içindir. 2010 Eylül’de Hitwise araştırma şirketi tarafından yapılan
bir araştırmaya göre, seyahat ile ilgili aramaların yaklaşık üçte biri google’da
başlamaktadır. Bu gerçek bile tek başına şunu göstermektedir ki, bazı tüketiciler
internetten seyahat paketi alırken google haricinde başka bir arama motoru
kullanmayacaklardır (Green ve Lomanno, 2012).
Arama motorlarının ilk yıllarında, fiyat karşılaştırma aracı olarak, daha ucuz havayolu
fiyatı ve uygun fiyatlı oteller bulmak için kullanılmaktaydı. 2004’de bu pazarda, Kayak
arama motoru liderdi. Daha sonra 2007’de en büyük rakibi SideStep’i satın aldı. 2008’de
Microsoft Farecast’i satın aldı ve Bing Travel olarak markalaştırdı. Kayak web sitesinde
2011, ilk çeyrekte yapılan araştırmaların %86’sının hava yolu taşımacılığı ilgili olduğunu
ve bu aramaların çok büyük bir bölümünün Google’ın sahip olduğu ITA Software’e
dayalı olduğunu söyledi. İleriki dönemde Google’da Kayak’a limitli bir bağlantı
sağlayabilir çünkü Kayak’ın yeni bir rakibi olarak çalışmaktadır (Green ve Lomanno,
2012). Bununla birlikte yeni oyuncular seyahat arama motoruna işine girmeye
başlamışlardır. Bunlar sırasıyla Skyscanner, Dohop, Fly.com ve Hipmunk’tur (Green ve
Lomanno, 2012).
Bing (Microsoft) arama motoru yaklaşık marketin %14.4’üne sahipken, Google bu
pazarın 65.1%’ne sahiptir. Kayak’ın sadece belli başlı otellerin web siteleri ile direkt
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bağlantıya sahiptir. Sadece, tüketicileri bu otellerin web sitelerine yönlendirebilirler. Otel
envanterine direkt bir bağlantı sağlamadıktan sonra, otellerden herhangi bir şekilde
komisyon alamazlar. Bu sitelerden yapılan rezervasyonların sayısı arttıkça, otel şirketleri
bu şirketlere direkt olarak bağlanmaya çalışacaklardır (Green ve Lomanno, 2012).
Seyahat arama motorları bir şekilde komisyon alacaklardır fakat bu komisyon online
acentalardan daha mı az daha mı fazla olmalıdır. Google Places ve Hotel Finder 2011, 4.
Çeyrekte bir çalışma yapmıştır. Arama motoruna her giden bir rezervasyon için gün
başına 0.20$’lık bir komisyon alacaklardır. Bununla birlikte Kayak’ta sponsor link, e-mail
ürünleri vb otellere reklam seçenekleri sunmaya başlamışlardır. Bununla birlikte
Apple’ın iTravel kanalı vasıtasıyla online turizme giriş yapmıştır (Green ve Lomanno,
2012).
Mobile, bütün dağıtım kanallarını etkileyecek yeni bir teknolojidir. Otellerin bir çoğu
basit mobil uyumlu web siteleri yapmışlardır. Rezervasyonu kolaylaştıran, bir sürü
uygulama bulunmaktadır. Kayak’ın uygulaması yaklaşık 7 milyon kere indirilmiştir.
Expedia, bir mobile sağlayıcısı olan Mobiata’yı satın almıştır. Kendi sitesine yapılan
ziyaretlerin %4’ünün mobile üzerinden yapıldığı belirtilmiştir (Green ve Lomanno, 2012).
E-Marketer şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 29 milyon tüketici internette
seyahatını planlıyacaktır ve bu oran 2011’e göre yaklaşık %50 bir artış göstermiştir. Bu
şirket tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2012’de tüketicilerin rezervasyonları 15
milyona ulaşılacağı belirtilmiştir. Morgen Stanley tarafından yapılan bir araştırmaya göre
mobil internet kullanıcılarının sayısı masaüstü kullanıcılarını geçecektir (Green ve
Lomanno, 2012). 2011 Ocak’tan 2011 Haziran’a kadar, Marriott mobile web sitesini
ortalama aylık 2.6 milyon kişi ziyaret etmiştir. Bununla birlikte otel başına yaklaşık $21
milyon gelir elde edilmiştir. Bu gelir geçen seneye oranla üç kat artmıştır. Hem online
seyahat acentaları hem de otel markaları mobil uygulamalar ve mobil web siteleri
yapmak konusunda yarış halindedirler. Çeşitli yeni oyuncularda mobil pazara girmeye
başlamışlardır. Bunlar sırasıyla HotelTonight, Tonight Only ve Hotels.com’dur. Bunlar
ucuz otel odası sunan mobil sitelerdir. Hotels Tonight bunların arasında kendini en hızlı
rezervasyon yapılan web sitesi olarak bildirmiştir. Hotels.com agresif bir pazarlama
kampanyası ile otelleri çok ucuz fiyatlarla sadece mobil uygulamalarda satacaklarını
belirtmişlerdir (Green ve Lomanno, 2012).
Otelcilerin yapmaları gerekenen önemli şey, bir mobil planlarının olmasıdır. Bununla
ilgili yapabilecekleri kadar plan yapmalarıdır ve şunu da beklemelidirler ki, mobil,online
dağıtım için çok önemli bir rol oynayacaktır. Yapılacak web sitelerinin hem ipadlere hem
de akıllı telefonlara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
Dağıtım Kanalları
Otel dağıtım kanalları, rezervasyonların otele ulaşmasını sağlayan müsaitlik durumlarını,
fiyatlarını ve rezervasyon bilgilerini göstermesini sağlayan satış kanallarıdır(Green ve
Lomanno, 2012). Rezervasyon hem bir kanala hem de bir kaynağa aittirler. Her bir kanal
ve kaynak için komisyon talep edilir. Toplam 5 tane ana dağıtım kanalları vardır. Her ana
dağıtım kanalının içinde çeşitli alt kanallar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla çağrı
merkezleri (Rezervasyon Ofisleri), Global Dağıtım Kanalları (GDS), otellerin kendi
web siteleri, internet seyahat acentaları (OTA) ya da otellerin kendileridir(Green ve
Lomanno, 2012).
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Tablo 1: Online Dağıtım Kanalları (Leanardo, 2010).

Çağrı Merkezleri:
1965’ten itibaren Holiday Inn’in ana rezervasyon sistemi olan Holidex sistemi ile birlikte
çağrı merkezleri çok önemli konuma ulaşmışlardır. Günümüzde otel markaları kendi
rezervasyon sistemlerini çağrı merkezlerinde kullanmaktadırlar. Bu ana rezervasyon
sistemleri sayesinde kendi envanterlerini ve fiyatlarını kendi marka internet sitelerinde
sunmakta ve dağıtım kanalları ile bağlantıları bulunmaktadır (Hayes ve Miller, 2011). Bu
çağrı merkezleri Amerika’da aynı zamanda 1-800 numaraları olarakta bilinirler. Örnek
vermek gerekirse, 1-800-Hiltons, 1-800-IC Hotels ve Trust örnek olarak verilebilir (Green
ve Lomanno, 2012).
GDS (Global Dağıtım Ağları):
Hayes ve Miller (2011) GDS’i şu şekilde tanımlamışlardır. GDSler bir grup şirket olup
havayolları ve otel gibi seyahat ve turizm ile ilgili işletmeleri diğer seyahat acentalarını ve
bireyleri buluşturan platformlardır. Amadeus, Galileo, Sabre ve Worldspan en önemli 4
GDS şirketleri arasında yer almaktadır.Hava yolları şirketleri teknolojik gelişmeleri otel
endüstrisinden daha hızlı adapte olmuştur. 1970’lerin sonlarına doğru önemli hava
yolları seyahat acentalarına elektronik rezervasyon yapma imkânını sunmuştur. GDS’de
olan gelişmelerle seyahat acentaları hem otel rezervasyonu yapma hem de araba
kiralama imkânına kavuşmuşlardır. GDS seyahat acentaları tarafından düşük maliyetli
ve daha verimli bulunmuştur (Hayes ve Miller, 2011). Ayrıca bu sistem otelcilik
endüstrisine ürünlerini dünyanın herhangi bir tarafına hızlı, güvenilir ve çok uygun
miktarda getirmiştir (Connoly,1999). Internetin günümüzde hızlı bir şekilde artmasına
rağmen, otel oda rezervasyonlarının %20’sini GDS oluşturmaktadır. Bununla birlikte,
yaklaşık 165,000 seyahat acentasının GDS sistemlerine bağlantısı olduğu bilinmektedir.
Bunun sonucu olarakta oteller bu kanalların içerisinde yer almaktadır (Green ve
Lomanno, 2012). Yapılan bir araştırmaya göre 2010’da Amerika Birleşik Devletlerin’de 84
milyon oda rezerve edilmiştir. Bu satılan odalardan $10.7 milyar dolar gelir elde
edilmiştir. Tahmin edileceği üzere GDS en fazla lüks kategorili zincirlerden gelir elde
etmektedir. Otellerin yer durumuna göre en çok banliyö ve havaalanı otelleri gelirlerin
çok büyük bir bölümünü GDS üzerinden almaktadır (Green ve Lomanno, 2012). GDS’ten
yapılan rezervasyonlar, gelen talebin 8.3%’ünü oluşturmakta ve 2010’da gelirin 10.8%’ini
oluşturmaktadır (Green ve Lomanno, 2012).
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Zincir oteller GDS’e pahalı bir link ile bağlıdırlar. Acentaların GDS üzerinden yaptığı
rezervasyonlar direkt bir link üzerinden GDS’e düşerler. GDS’e bağlanmak çok pahalıdır.
GDS’e direkt bağlanamayan, küçük turizm şirketleri, switch sayesinde sisteme
bağlanırlar (Tranter vd.,2009). Tranter ve arkadaşları (2009), switchi, bir turizm işletmesi
GDS’e bağlanmadan önce geçmek zorunda olduğu elektronik bağlantı noktası olarak
tanımlanmıştır. Günümüzde iki tane switch şirketi bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi,
Pegasus (Daha onceThisco-Otel Endüstrisi Switch şirketi olarak bilinmektedir), diğeri ise
Wizcom’dur, daha once Araba Kiralama Şirketlerini GDS’lere bağlanmasını sağlamıştır.
Switch vasıtasıyla GDS’e bağlanmak, direkt dört GDS’e bağlanmaktan daha ucuzdur
(Tranter vd., 2009). Bu switchler sayesinde 4 tane GDS’e tek tek bağlanmaktansa, 1 switch
vasıtasıyla 4 tane GDS’e bağlanırlar. Bununla birlikte, bütün dağıtım kanallarında
fiyatların aynı olabilmesi için oteller bütün satış kanallarını kontrol etmesi gerekir. Bunu
yapabilmek için de oteller Pegasus vb. switch şirketi ile anlaşması gerekmektedir
(Demirciftci, vd. 2010). Oteller GDS’lere ek paralar vererek GDS’te bir şehirde otel
arandığında, orada üst sıralara yerleşirler. Amerika’da Pegasus şirketi en fazla bağlantı
işlemlerini gerçekleştirmiştir. EZyield ve Rate Tiger gibi kanal bağlantı şirketleri otellerin
online web sitelere bağlantısını kolaylaştırır (Green veLomanno, 2012).
4 GDS’den elde edilen gelirler Amerika’da toplam otel gelirlerinin %10’unu
oluşturmaktadırlar. Bu sadece acenteler üzerinden gelinen geliri oluşturmaktadır. 4 GDS
kanalı arasında en güçlüsü Sabre olarak gözükmektedir. Amadeus Avrupa’da etkili
olurken Sabre Kuzey Amerika ve Asya’da etkili olmaktadır (Green ve Lomanno, 2012).
2000’li yıllardan itibaren, internet seyahat acentalarının güçlenmesiyle GDS’ler güçlerini
yitirmeye başlamışlardır. Seyahat acentaları şirket işlerine ve karışık seyahat amaçlı işlere
konsantre olmaya başlamışlardır. GDS’ler bu durumu telafi edebilmek için, online
seyahat acentalarına teknik altyapı sunmaya başlamışlar ve bununla birlikte şirket portal
pazarına girmeye başlamışlardır. Böylelikle iş adamları direkt olarak şirket fiyatı
rezervasyonu yapabilir ve kendi şirket rezervasyonu kanalı kurmak isteyen şirket
portalları GDS’i kendi altyapı sistemi olarak kullanabilirler (Green ve Lomanno, 2012)
GDS’ler buna rağmen önemini sürdürmeye devam edecektir. Seyahat acentalarını çok
kullanan ülkelerde özellikle Asya’da GDS büyümeye devam edecektir. Özellikler kendi
seyahat masraflarını kontrol etmek isteyen şirketler, GDS’ten maksimum derecede
yararlanacaklardır (Green ve Lomanno, 2012). Şirketlerin seyahat rezervasyonlarını
yöneten büyük seyahat acentaları GDS’den maksimum derecede faydalanacaklardır
(Green ve Lomanno, 2012).
Online Seyahat Acentaları:
OTA/Merchant Model/Wholesaler (Perakandeci/Toptancı)
Bu web siteleri, geleneksel seyahat acentaları şeklinde hareket ederler. Bir fiyat verirler ve
onun üzerine kendi karlarını koyarak satarlar. Diğer geleneksel seyahat acentalarından
farklı olarak, bütün işlemlerini online ortam üzerinden sunarlar. Perakendeci (Merchant)
Model web siteleri, otellerin perakende fiyatlarından %17 ile %35 arasında daha ucuza
odalarını satın alırlar. Daha sonra kendi web sitelerinde istedikleri oranda kar koyup
satarlar. Bazı otellerin önceden belirlenmiş farklı zamanlarda farklı oda fiyatı için
anlaşmalı fiyatları bulunmaktadır.Bazı otellerde de böyle bir antlaşma yoktur. Tüketici
önceden ödemesini yapar ve online satıcıda otele daha sonra belirledikleri net fiyatı
öderler (Green ve Lomanno, 2012). Net oda fiyatı ödemek istemeyen oteller, kendi
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parekende fiyatlarınıda bu web siteleri vasıtalarıyla satarlar.
Bu parekende programlara dâhil olan oteller, diğer otellere kıyasla bu web sitelerinde
daha fazla görünür olmak isterler. Bu tür programlara katılmayan otelleri, internet
seyahat acentaları desteklemezler. Bu seyahat acentaları yıl boyu partner olmak isterler.
Böylelikle tüketiciler bu siteleri güvenilir bulurlar. Sonuç olarak OTAlar son dakikaya
kadar müsaitlik gibi maddelerle kendilerini garanti altına alırlar. Merchant Model,
otellerden %17 ile %35 arasında aldıkları indirimli fiyatlar, otelleri kendi satış fiyatından
sattıkları zamandan daha karlıdır çünkü otelin kendi fiyatından sattıkları zaman aldıkları
komisyon oranı sadece %10’dur.OTA’lar otellere oda fiyatını daha hızlı ödeyebilmek için
tek kullanımlık kart gönderirler fakat oteller kredi kartı bağlantı ücreti olarak satış
fiyatının yaklaşık %2’sini öderler. Expedia, Travelocity ve Orbitz merchant model
kullanarak iş yapan en önemli seyahat acentalarıdır (Green ve Lomanno, 2012).
Bu web siteleri hakkında az bilinen fakat önemli bir ayrıntı ise bu siteler satışlarının
önemli bir bölümünü 800 numaralar vasıtasıyla yaparlar. Endüstri konferanslarında
Expedia ve Travelocity yöneticilerinin belirttiği üzere rezervasyon yoğunluğunun %40’a
kadar 1 800’lü numaralardan gelmektedir (Green ve Lomanno, 2012).
Opaque/Auction (Açık Arttırma Web Siteleri):
Açık arttırma web sitelerinden yapılan rezervasyonlar, merchant web sitelerinden
yapılan rezervasyonların yaklaşık 1/3’ü kadardır. Tüketiciler otel rezervasyonu yaparken
belli fiyat ve yer parametreleri belirler. Bu rezervasyonlar onaylanana kadar misafir
otelin isminden veya otel markasının isminden haberi yoktur. Fiyatlar genellikle iade
edilmez fiyatlardır. Özellikle fiyata karşı hassas olan ve marka bağımlısı olmayan
misafirler bunutercih ederler (Green ve Lomanno, 2012).

Tablo 2: Açık Arttırma Web Siteleri (GreenveLomanno, 2012).
En çok bilinen açık arttırma web siteleri ise Hotwire (Expedia şirketi), Priceline şirketinin
bir kısmı ve lastminute.com’dur (Sabre Holding/Travelocity). Priceline şirketi bu şirketler
arasında açık ara liderdir. Satış stratejisi olarak Merchant modeli kullanırlar. Genellikle
açık artırma siteleri web sitesinin ismini kullanmazlar. Paket olarak sattıkları zaman ise
marka ismi ifşa edilir fakat otelin fiyatı ifşa edilmez. Bununla birlikte www.backbid.com
gibi çeşitli sitelerde tüketiciler kendi yaptıkları rezervasyonu da ifşa ederler. Site otelciler
için bir forum alanı olur ve var olan rezervasyondan daha iyi şartlar sunarak olan
gerektiğinde olan rezervasyon iptal edilir (GreenveLomanno, 2012).
Perakande Online Web Siteleri
Bu siteler sadece online perakende siteler ya da ilk önce geleneksel seyahat acentesi
olarak başlamış daha sonra operasyonlarını hem online hem de geleneksel olarak
yürüten seyahat acentalarıdır. Oteller bu acentalara kendi perakende fiyatlarını sağlar.
Misafir otelde kaldıktan sonra acentalara %10 komisyon verirler. OTA’lerin çoğunluğu
merchant modeli tercih ederler fakat ön ödeme yapmak istemeyen misafirlerya da
Merchant antlaşmalara dahil olmak istemeyen oteller için, kendi web sitelerinden otel
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odalarını perakende olarak satarlar. Nüfus yoğunluğu düşük ya da uzak olan tatil köyleri
perakende modelini tercih ederler. Bir Priceline şirketi olan Booking.com, Avrupa’da en
güçlü perakendeonline şirketi olduktan sonra ABD’de de pazarı domine etmiştir
(GreenveLomanno, 2012).
Flaş Satış Siteleri
Amerika’daki 2008-2010 resesyondan sonra, flash satış siteleri mantar gibi yayılmaya
başlamıştır. Özellikle ilk zamanlarda yerel markette, restaurantlar gibi yerlerin satışını
yaparken kısa bir süre sonra otelleri de satmaya başlamışlardır (GreenveLomanno, 2012).
Birçok online web sitesi de, kendi flaş satış sitelerini oluşturmuşlardır. Örnek olarak
vermek gerekirse, TravelTickerBy Expedia ve Top Ten Deals of theWeekbyOrbitz’tir.
Şimdi ise perakendeci GroupOn indirimli odalar için online kuponlar satmaya
başlamışlardır 2011’de Expedia Groupon ile bir ortaklık antlaşması yapmıştır. Bu
antlaşmaya göre otellere fiyatın %25 ile %50si kadar ücret kalmaktadır
(GreenveLomanno, 2012).
Seyahat Planlama Siteleri
Tüketicilerin seyahatlerini planlamaları, rezervasyon yapmaları ya da diğer misafirlerle
iletişim haline geçebilmeleri için bir düzine özel seyahat web siteleri bulunmaktadır.
Spesifik hobilere sahip olan kişiler için, örnek vermek gerekirse, kayıkçı, balıkçı, avcı,
golfçü vb.siteler, bu gibi aktiviteleri yapabilecekleri oteller veya tatil köylerini önerirler.
Bir tatil köyü için bu gibi siteler dağıtım stratejilerinin önemli bir kısmını
oluşturmaktadır. Bu gibi özel web sitelerin rezervasyon altyapısı Pegasus, Expedia,
World Choice Travel vb. şirketler tarafından sağlanmaktadır (GreenveLomanno, 2012).
Bununla birlikte üst segmenti hedefleyen, özel web siteleri bulunmaktadır. Örnek
vermek gerekirse, Kiwi Collection, Tablet Hotels ve Mr. and Mrs. Smith vb.
(GreenveLomanno, 2012).
Tüketiciler, yapılabilecek olan aktiviteler için yarı seyahat arama motoru yarı seyahat
arama siteleri vasıtasıyla gidecekleri yerler hakkında geniş bir bilgi sahibi olurlar
(GreenveLomanno, 2012).Uptake ve NileGuide bu sitelere örnek olarak gösterilebilir
(GreenveLomanno, 2012). www.uptake.comakıllı seyahat arama motoru olarak
nitelendirilebilir. Bu site sizin ihtiyaçlarınızı öğrenir ve diğer seyahat tecrübelerini
paylaşarak her kullanıcı için daha uygun sonuçlar gösterir (GreenveLomanno,
2012).NileGuide’da gidilecek yerde yaşayan yereller referans alınarak o yerdeki ilginç
yerler hakkında bilgi sahibi olunabilir (GreenveLomanno, 2012).
Bu gibi seyahat planlama siteleri çok çeşitli seyahat ürünleri sunarlar ve bunların hepsi
bu ürünleri her bir tüketici için tek bir paket haline getirirler. Bunlar tüketicileri en uygun
seyahat acentaları ile buluştururlar (GreenveLomanno, 2012).
Genel Seyahat ve Havayolu Siteleri
Bazı hava yolu siteleri, önemli bir otel rezervasyon hacmi elde etmektedir. Dağıtım
maliyetlerinin artışıyla ve havayolları satışlarının düşmesiyle birlikte, ek seyahat gelirleri
doğal olarak oluşmaya başlamıştır ve otellerde bu listenin zirvesinde yer almaktadır.
Yahoo, MSN ve CNN vb. bilgi portallarıda otel rezervasyonları dahil olmak üzere çeşitli
seyahat ürünleri satılır. Havayollarının birçoğu GDSlere eskiden sahipti, bununla beraber
onlarla tarihsel linklere sahiptir. Sabre’yi yapanAmerican Havayolları, Sabre’nin otel
envanterini kullanmaya devam etmektedir. Galileo’yu yapan United Havayolları halen
Galileo’nun otel envanterini kullanmıştır (GreenveLomanno, 2012).
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Telefon Rehberi ve Destinasyon Siteleri
Bazı seyahat direktörleri belli bir destinasyona aittir.Bazıları ise belli bölgeleri veya
ülkeleri kapsar. Örneğin Hotelrooms.com’da, tüketici sadece belli bir destinasyonu arar
fakat sitenin çok fazla milletlerarası listeye sahiptir. Bu sitelere katılabilmek için, ya
komisyon ya da banner reklamlarına belli bir ücret ödenmesi gerekir. Destinasyon web
siteleri, Convention and VisitorsBureaus ya da ülke portalları ise hem o yerin reklamını
yaparlar hem de o yerlerdeki oteller için rezervasyon imkânı sağlarlar. Philadelphia,
Florida, Londra ve Yeni Zelanda’nın online web siteleri bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları şehirlerine konferans işe getirmek isterken bazıları direkt rezervasyon imkanı
sağlarlar. Londra’ nın web sitesinde çok kuvvetli bir rezervasyon motoru bulunmaktadır.
Bu sitenin kendi ana sayfasında Expedia’nın arama motoru bulunmaktadır. Kayak’a da
sitede reklam yapma izni vermiştir (GreenveLomanno, 2012).
Destinasyonlar otellere fayda sağlayacak yeni modeller uygulamaya başlamışlardır.
Örnek vermek gerekirse Charlottesville, Virginia’nın web sitesinde hotelicopter arama
motoru vardır. Hotelin database ile direkt bir bağlantıya sahiptir. Böylelikle otelin
envanterine direkt bir bağlantı sağlanabilir. Otellerde yapılan her rezervasyon için bu
sitelere komisyon verirler (GreenveLomanno, 2012).
Offline ve Geleneksel Tur Operatörleri (Toptancılar)
Bundan yıllar önce internet gelişmeden önce, toptancılar ve tur operatörleri paket bazlı
ürünler satıyorlardı. Halende satmaya devam etmektedir.Özellikle Amerika kıtasında,
Mexico, Hawaii, Karayipler’de çok yaygındır (GreenveLomanno, 2012). Avrupa’da ise
Yunanistan ve Türkiye gibi ülkelerde yaygındır.
Toptancılar hem grup hem de bireysel işleri bir araya getirirler. Bireysel satın almacılar
tur operatörleri vasıtasıyla, gidecekleri yerler ile ilgili yerel düzenlemeleri yaparlar.
Özellikle seyahat eden kişi, o yerler hakkında yeterli bir bilgiye sahip değilse, seyahat
operatörlerini tercih ederler.
Call Center, 800 Numara and Direkt Oteller
Direkt oteller ve 1800 numaralı yerlerden yapılan rezervasyonlar halen otel endüstrisi
için çok önem arz etmektedir. Direkt kanallar vasıtasıyla gelen rezervasyonlar şunlardan
oluşmaktadır. Münferit (Walkin), Grup ve Toplantılar, Kontratlı olan şirketler ve otelin
kendisi tarafından alınan rezervasyonlardır (GreenveLomanno, 2012).
Yapılan bir çalışmaya göre herhangi bir markaya ait olmayan otellerde, rezervasyonların
2/3’ü telefon vasıtasıyla ya da otelin personeli tarafından alınmaktadır
(GreenveLomanno, 2012). Bir rezervasyon merkezinde telefon aramalarının satışa
dönüşme yüzdesi 30% olması gerekmektedir. Bununla birlikte Amerika’da yapılan bir
araştırmaya göre otellerden direkt telefonla yapılan odaların günlük ortalama oda fiyatı
(ADR)-$ 127’dir. 2010’da Amerika’daki otellerin günlük oda fiyatı ise $98.05’dir. Bu da
direkt olan rezervasyonların önemini bir kat daha arttırmaktadır (GreenveLomanno,
2012).
Gruplar ve Toplantılar
Online dağıtımın getirdiği en büyük zorluklardan bir tanesi de elektronik grup ve
toplantıları web siteleridir. Online ortamda grup rezervasyonunu yapabilmek için bir
sürü web sitesi oluşturulmuştur. Grup rezervasyonlarının doğasından gelen bir sürü
zorluk bulunmaktadır. Toplantı yeri, upgrade, cateringgroup blokları yönetmek vb. bir
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takım şeyler en küçük bir grubu bile yönetimini zorlaştırmaktadır (GreenveLomanno,
2012).
Bu web sitelerinin en önemli işlevi, RFP (Request for Proposal) teklif motorudur. Birçok
grup web sitesi grup teklifleri ile otelleri bir araya getirmeyi çalışan bir aracı olarak
hareket etmektedir. Otellerde bu grup tekliflerini cevaplayacak yeteri kadar personel
bulunması gerekir. Bununla birlikte, bu web sitelerinde kaydolan otellerin sayısı arttıkça,
otellerden herbirinin grubu alma olasılıkları düşmektedir (GreenveLomanno, 2012).
Conferon, Helms-Briscoeonline grup rezervasyon sitelerine örnek olarak verilebilir. Bazı
otel grupları online group rezervasyon işlemlerinden yararlanabilmek için çeşitli
işbirliklerine başvurmuşlardır. Örnek vermek gerekirse, Marriott ve Cvent aralarında
online bir bağlantı sistemi kurmuşlardır. MarriottCventinRFP’sini kullanacaktır
(GreenveLomanno, 2012).
Dağıtım Maliyetleri ve Faydaları
Otellerin rezervasyon maliyetleri çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Rezervasyon bağlantı
masraflarından başka, rezervasyonları arttırabilmek içinde mutlaka belli bir pazarlama
bütçesi oluşturulması gerekmektedir. Otellerin pazarlama bütçelerinden başka,
operasyonel masraflar (rezervasyon masrafları) için farklı bir bütçeye sahip oldukları
için, dağıtım masraflarını belirleyebilmek gerçekten çok zordur çünkü bu ücretler otellere
fatura edilirken, gerçekten birleşik olarak sunulmaktadır. Bir kanalın maliyet ve fayda
analizini yaparken, çeşitli faktörlere bakmak gerekir. Bunlar o kanal için direkt ve
endirekt rezervasyon ve pazarlama masraflarıdır. Bununla birlikte yapılan harcamaya
göre o kanallardan elde edilecek verimde çok önemli duruma gelmektedir
(GreenveLomanno, 2012).
Kanallar arasında maliyet karşılaştırması yapabilmek için rezervasyon masrafları net bir
şekilde belirlenmelidir. Switch ve bağlantı ücretleri, komisyon oranları ve franchise ve
pazarlama ücretleri bu maliyet kalemlerini belirlerken çok önemli bir rol oynamaktadır.
Merchant model ve opaque rezervasyon kanalları vasıtasıyla, yapılan rezervasyonların
maliyetini bulmak güçtür çünkü bu maliyet kar ve zarar tablosunda görülmemektedir
(GreenveLomanno, 2012). Bu modelde oda satıldığında, otel net bir fiyat sağlamaktadır.
Misafir otelden çıkana kadar hiçbir şekilde komisyon ödenmemektedir
(GreenveLomanno, 2012). Sadece gelir olarak gelen ve önceden ödemesi yapılan oda
fiyatıdır. Fakat bu maliyetler yönetilebilir ve ön ödemeli komisyon olarak görülebilirler.
Bu iş modelinde, tüketici otele verdiğinden daha fazla para verir. Bazı oteller bu
rezervasyonun otele dağıtım maliyetinin olmadığını düşünebilirler fakat onlineacenteye
yapılan indirim otel için bir maliyettir (GreenveLomanno, 2012).
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Tablo 3: Online Dağıtım Kanalları Maliyetleri (GreenveLomanno, 2012).

Yukarıdaki tabloda 100 $’lık bir oda Brand.com’dan (Kendi İnternet Sitesi) satıldığında
elde edilen net oda fiyatı 85$ iken, otelden direkt telefon vasıtasıyla satıldığı zaman net
oda fiyatı $86’dır. Bu rezervasyon GDS üzerinden geldiği zaman net oda fiyatı $80’dır. Bu
rezervasyon açık artırma sitesinden geldiği zaman geldiği gelir ise sadece
54$’dır.Brand.com’dan yapılan rezervasyonların içinde kredi kartı ücretleri, sadakat
programı ücretleri, search engine pazarlama maliyetleri, web sitesi vendorlarından
verilecek ücretler bulunmaktadır. Online seyahat acentalarına verilecek ücretler ise
komisyonlar-yapılan indirimler ve bağlantı ücretleridir. GDS’den yapılan
rezervasyonların maliyeti içinde bağlantı ücretleri, seyahat acente komisyonları ve kredi
kartı ücretleri yer almaktadır. Direkt otelden yapılan rezervasyon için ise maliyetlerin
arasında işçi maliyetleri ve kredi kartı ücretleridir (GreenveLomanno, 2012).
Yukarıdaki senaryoya bakıldığında, pazarlamacılar otomatik olarakotellerin kendi
sitesinden gelen rezervasyonu tercih ederler. Maliyetten başka düşünülmesi gereken
başka faktörlerde bulunmaktadır. Oteller çoğu zaman odalarını yüksek fiyatlardan
satamazlar (GreenveLomanno, 2012). Yüksek talep olan günlerde yüksek fiyattan
satabilirler. Bu dönemden indirimli fiyatları ve şirket satış fiyatlarını kapatmalıdırlar.
Düşük yoğunluklu tarihlerde ise oteller daha az karlı işleri kabul etmek
zorundadır.Düşük karlı işleri kabul edebilmek için otellerin belli stratejileresahip olması
gerekmektedir. Otellerin belli bir doluluk oranının önceden yakalayabilmek için, iade
edilmez fiyatlar sunarlar. Bu rezervasyonlardan da faydalanabilmek için bu
rezervasyonların örnek vermek gerekirse 21 gün öncesinden ya da 15 gün öncesinden
yapılması gerekir. Birçok otel böyle gün sınırlaması getirmeyerek yüksek fiyatlı
rezervasyonları kaçırabilirler. Bundan başka, insanlar son dakikaya kadar ucuz fiyatlı
odalar alabileceğini düşünerek beklerler ve önceden rezervasyonlar yapmazlar
(GreenveLomanno, 2012). Özellikle oteller getiremedikleri işleri daha fazla komisyon
vererek internet seyahat acenteleri vasıtasıyla getirebilirler. Bununla birlikte oteller düşük
fiyatlı grupları eğer yiyecek ve içecek gibi, banket gibi ya da otopark vb. gelirleri varsa
kabul edebilirler. Ayrıca, bir otelde büyük bir grup iptal edilmişse ya da şehirdeki önemli
bir kongre oteli yeteri kadar dolduramamışsa, oteli doldurabilmek için internet seyahat
acenteleri kullanılabilir. Son olarak, eğer otelin gerecekten nakit paraya ihtiyacı varsa
online acenteleri yoğun bir şekilde kullanabilirler. Özellikle ekonomik kriz durumlarında
bu strateji sıklıkla kullanılan bir durumdur (GreenveLomanno, 2012).
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SONUÇ
Otelcilik sektöründe sosyal medyanın ve dijital pazarlamanın gelişmesiyle birlikte online
dağıtım günden güne zorlaşmaktadır. Geleneksel kanallar ile birlikte, flaş satış sitesi,
opaque kanallar günden güne online dağıtımı daha karmaşık yapmaktadır. Oteller hem
direkt hem de endirekt kanallarda tutarlı fiyatlar önermelidir. Dağıtım kanallarında
tutarlı bir şekilde fiyat belirlenmesi tüketicilerin arama motivasyonunu düşürecektir.
Oteller en ucuz fiyatları kendi web sitelerinde önermelidir. Sık sık oda fiyatlarını internet
üzerinden kontrol etmelidir. Böyle yaparak, müşterilerin ya da misafirlerin, otelin
markasına ve fiyat stratejisini güveni artacaktır. Misafirler her zaman otelin kendi web
sitesindeki fiyattan daha düşük fiyat aramaya devam edecektir. Bunu engelleyebilmek
için, dağıtım kanallarına daha fazla yatırım yapılması önerilir. Yukarıda bahsedildiği
üzere, oda satışı yapmak için çok fazla, web sitesi bulunmaktadır. Oteller bu yüzden
fiyatlarını, uygunluklarını ve envanterinidaha verimli bir şekilde yönetmek için yeni
yollar bulmak zorundadır. Bunun sonucu olarakta sistemler arasında bilgi transferi
yapılmasına izin veren şirketler ortaya çıkmıştır. Böylelikle oteller kendi envanterlerini,
fiyatlarını ve müsaitliklerini tek bir sistemden yönetebilirler (Cullen ve Helsel,
2010).Böyce tüketiciler, otel direkt kanallarında en ucuz fiyatı bulma konusunda emin
olacaklardır (Demirciftci vd., 2010).
Ayrıca, otelin tüm fiyatları bütün web sitelerinde aynı olmalıdır. Fiyatların tek kanaldan
yönetimi, bütün dağıtım kanallarının tek bir noktadan fiyatları almasını sağlar. Böylelikle
oteller, envanterlerini, fiyatlarını ve gelirler yönetimi araçlarını tam kontrol altına alırlar.
Fiyatların tek elden yönetiminin uygulanması kolay değildir. Bunun olabilmesi için, otel
sistemleri, central ve global rezervasyon sistemleri ile direkt bağlantısı sağlanmalıdır.
Belli zamanlarda bunu yapabilmek mümkün olmamaktadır. Bunun nedeni, ya central
rezervasyon sistemlerinin program farkıdır ya da direkt bağlantıyı yapabilmek çok
pahalıdır.
Oteller kendi web sitelerini iyi bir şekilde dizayn etmelidirler.Bu web siteleri ilgi çekici,
arama dostu ve Google arama kriterlerine uyumlu olması gerekmektedir. Rezervasyon
tarihi yaklaştıkça oteller online seyahat acentaları kullanmaktan kaçınmalıdır. Oteller
internetteki fiyatları için RateTiger, Rate View vb. rekabet izleme araçları kullanarak
diğer otellerin internetteki fiyatlarını takip edebilirler.
Bir otel, misafirin hangi dağıtım kanalından geldiğini iyi bir şekilde takip edebilirse, etkili
gelirler yönetimi stratejisi uygulamasıgerçekleşmesi mümkün olabilir. Bununla birlikte
kanal maliyetlerinin analizi yapılmalıdır. Gelir getirmeyen online kanallar bırakılmalıdır.
Bununla birlikte, proaktif Web 2 stratejisi uygulanmalıdır. Facebook, Twitter, Instagram
vb kanallar ve bloglar proaktif olarak kullanılmalıdır. Bunun yanında e-mail pazarlaması
kullanılarak misafirlerin otelin kendi web sitesinden rezervasyon yapılması
özendirilmelidir.
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ÖZET
Dünya Turizm Örgütü’nün araştırmasına göre, 2013’de Dünya’da sağlık turizmi sektörü
100 milyar doları aşmıştır. Sağlık turizminde en gözde destinasyonlar arasında Türkiye
de bulunmaktadır. Sağlık turizminde ana fikir, günlük rutinden uzaklaşarak rahat ve
değişik bir ortamda tedavi görmek veya destekleyici sağlık hizmetlerinden
faydalanmaktır. Türkiye sunduğu maliyet avantajı, turizm potansiyeli ve kaliteli sağlık
hizmetleriyle sağlık turizminde uluslararası hastalar için bir cazibe merkezi olma
yolunda ilerlemektedir. Kitle turizmi ile gelen yabancı turistin bıraktığı gelir ortalama
750-800 dolar iken, sağlık turizmi amacı ile gelen turistin bıraktığı gelir 8500 dolardır. Bu
durum da göstermektedir ki sağlık ve turizm beraber ilerlemektedir. Bu çalışmamızda
sağlık turizminde Türkiye’nin dünyadaki yeri,
potansiyeli ve avantajları,
karşılaşabileceği tehditler ve dezavantajları bir GZFT analizi çerçevesinde
değerlendirilmiştir. Sektörün içinde bulunduğu durum ortaya çıkarılarak çeşitli
alternatifler üzerinde tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Sağlık Turizmi, Türkiye, GZFT Analizi
GİRİŞ
Sağlık turizmi, sağlığın korunması, geliştirilmesi veya hastalıkların tedavi edilmesi
amacıyla kişilerin ikamet yerlerinden başka bir ülkeye seyahat ederek sağlık ve turizm
olanaklarından yararlanmasıdır. Bu amaçla seyahat eden kişiye “sağlık turisti”
denilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2013).
Sağlık turizmi hizmetler arası ticaret gerektiren, tıp ve turizm sektörleri arasında bağlantı
kuran ekonomik bir faaliyettir (Bookman ve Bookman, 2007). Şöyle ki sunulan hizmet
sağlık hizmetleri olduğu için sağlık sektörünün direk ilgi alanındadır. Bir ülkeye tedavi
için yurtdışından gelenler aynı zamanda o ülkede tatil yapma fırsatı elde edebilmektedir.
Böylece sağlık turizmi, turizm sektörünün ve bir hizmet ihracatı olduğu için ekonominin
ilgi alanındadır. Sağlık turizminde ana fikir, günlük rutinden uzaklaşarak rahat ve
değişik bir ortamda tedavi görmek veya destekleyici sağlık hizmetlerinden
faydalanmaktır. Hastalar doğal güzelliklerin tadını çıkartırken sağlık hizmetlerinden
daha iyi yararlanabilmektedir (SATURK 2016). Sağlık turizmi üç temel gruba
ayrılmaktadır: 1. Medikal Turizm (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler) 2.
Termal/SPA/wellness turizmi 3. Yaşlı ve Engelli Turizmi. Bunun yanı sıra, Türkiye’ye
tatil ya da sağlık dışında nedenlerle gelen tüm turistlere acil sağlık hizmeti verilmektedir
(Sağlık Bakanlığı, 2012).
Türkiye sunduğu maliyet avantajı, turizm potansiyeli ve kaliteli sağlık hizmetleriyle
sağlık turizminde uluslararası hastalar için bir cazibe merkezi olma yolunda
ilerlemektedir. Türkiye’ye tedavi için gelen hastaların büyük çoğunluğu temmuz ayını ve
Antalya ilini tercih etmektedir (TÜRSAB 2014). Kitle turizmi ile gelen yabancı turistin
bıraktığı gelir ortalama 750-800 dolar iken, sağlık turizmi amacı ile gelen turistin bıraktığı
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gelir 8500 dolardır (SATURK 2016). Bu durum da göstermektedir ki sağlık ve turizm
beraber ilerlemektedir.
Bu çalışmamızın amacı sağlık turizminde Türkiye’nin dünyadaki yerini, potansiyelini ve
avantajlarını, karşılaşabileceği tehditleri ve dezavantajları bir GZFT (güçlü yönler,
zayıflıklar, dışsal fırsatlar ve tehditler; SWOT: strengths, weaknesses, external
opportunities, threats) analizi çerçevesinde değerlendirerek sektörün içinde bulunduğu
durumu ortaya koymak ve çeşitli alternatifler üzerinde tartışarak öneriler sunmaktır.
Çalışmanın organizasyonu şu şekildedir: Öncelikle sağlık turizminin dünyada nasıl
geliştiği incelenmiştir. Sonrasında Türkiye’deki sağlık sistemi tanıtılmıştır. Devamında
Türkiye’deki sağlık turizminin durumu incelenmiştir. Yöntem kısmında literatürde sık
kullanılan bir metot olan GZFT kısaca açıklanmıştır. GZFT analizi çerçevesindeki
bulgular şu alt başlıklar altında incelenmiştir: Güçlü Yönler: Sağlık Turizminde
Türkiye’nin Dünyadaki Yeri, Zayıf Yönler: Sağlık Turizminde Türkiye’nin
Dezavantajları, Fırsatlar: Sağlık Turizminde Türkiye’nin Potansiyeli ve Tehditler: Sağlık
Turizminde Türkiye’nin Karşılaşabileceği Sorunlar. Çalışmamız sonuç ve öneriler
bölümü ile tamamlanmıştır.
SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞİMİ
Sağlık turizmi dünyanın en eski turizm türlerinden biridir. Antik Yunan'dan bu yana
hastalar şifayı uzak yerlerde aramaya devam etmektedirler (TÜRSAB 2014). Sağlık
hizmetine ihtiyaç duyan sağlık turistlerinin kaliteli ve maliyet etkin sağlık hizmetleri
almak ve bu sırada turizm fırsatından da faydalanmak amacıyla kendi ülkelerinden
başka destinasyonları tercih etmesiyle sağlık turizmi gelişmiştir (Helble, 2011).
Sağlık turizmi sağlanan hizmet türlerine göre gruplandığında; medikal turizm,
termal/SPA/wellness turizmi, yaşlı ve engelli turizmi olmak üzere üç sınıfa
ayrılabilmektedir (Gonzales, Brenzel ve Sancho, 2001). Medikal turizm kapsamında
plastik-estetik cerrahi ameliyatları, göz kusuru düzeltme ameliyatları, tıbbi check-up,
sağlık taraması, diş tedavisi, kalp ameliyatı, protez takılması, kanser tedavisi, nöroşirurji
ve hatta organ nakilleri gibi nitelikli tıbbi müdahaleleri gerektiren çeşitli tıbbi tedaviler
yer almaktadır. Termal/SPA/wellness turizmi kaplıca suları veya otelcilik hizmetleriyle
birlikte medikal masaj, peloid gibi bazı tamamlayıcı tıp uygulamalarının yapıldığı sağlık
turizmi türüdür. Yaşlı ve engelli turizmi ise onların bakımının, rehabilitasyon ve medikal
tedavilerinin bir arada sağlandığı sağlık turizmi türüdür. Geriatrik tedavi merkezleri,
yaşlıların bakımı ile ilgili kurulan tesisler ve bu amaçla yapılan seyahatler veya
yaylalarda sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar ile engelliler için klinik
otellerde ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen özel bakım hizmetlerini içermektedir.
(SATURK 2016; Aydın ve ark, 2012).
Yirmi birinci yüzyıla kadar gelişmekte olan ülkelerdeki belli bir maddi güce sahip kesim,
ülkelerinde olmayan veya daha kaliteli olan sağlık hizmetlerine erişmek için gelişmiş
ülkelerde sağlık hizmetlerini ararken günümüzde bu trend tersine dönmüştür. Şöyle ki
küreselleşeme, Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası entegrasyon oluşumları,
akreditasyon çalışmaları ile sağlık hizmetlerinin uluslararası standartlara oturtulması ve
bilişim teknolojisindeki hızlı gelişmelerin yanı sıra ülkelerindeki sağlık sistemindeki
sorunlar1 gibi sebeplerle gelişmiş ülke vatandaşları maliyet etkin ve kaliteli sağlık
hizmetlerini diğer ülkelerde aramaya başlamıştır. Dolayısıyla günümüzde, ucuz ve
1

Uzun bekleme süresi ve yüksek maliyet sağlık sistemine ve finansmanına dair sorunlar arasında gösterilebilir.
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kaliteli sağlık hizmetleri için gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru bir akım
vardır. (Özer ve Sonğur, 2012; Sağlık Bakanlığı, 2013; SATURK, 2016).
Dünya Turizm Örgütü’nün araştırmasına göre, 2013’de Dünya’da sağlık turizmi
sektörü100 milyar doları aşmıştır (SATURK, 2016). Sağlık turizminde en gözde
destinasyonlar arasında Türkiye yanı sıra Güney Kore, Hindistan, Meksika, Tayland,
İsrail, Malezya, Brezilya gibi ülkeler gelmektedir (TÜRKSAB 2013).2
TÜRKİYE’DEKİ SAĞLIK SİSTEMİ
Türkiye, Avrupa Birliği Sağlık Mevzuatına uyum sağlamayı amaçlayan stratejik
planlamasını 2001’de gerçekleştirmiş, 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı”
(SDP)’nı uygulamaya başlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2007). Sağlıkta dönüşümün amacı,
kaliteli ve çağdaş sağlık hizmetlerini adil ve hakkaniyetli bir şekilde halka sunan, yüksek
sağlık giderlerine karşı etkin mali koruma sağlayan ve finansal olarak sürdürülebilir bir
sistem kurmaktır.
Reformlardan önce sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanı parçalı bir yapı
göstermekteydi. Sağlık sigortası beş ayrı kamu sigorta sistemi tarafından sağlanmakta ve
bu sistemlerin sundukları fayda paketleri farklılık göstermekteydi. SDP ile farklı sigorta
sistemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında toplanmaları ve Genel Sağlık
Sigortası Sisteminin oluşturulması gibi ana yapısal değişimlerin yanında kamu
hastanelerinin verimliliğinin artırılması için çok önemli reformlar gerçekleştirilmiştir.
SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle sağlık hizmet sunumu ve
finansmanı birbirinden ayrılırken, SSK’lıların tüm kamu sağlık tesislerine ulaşımı
sağlanmıştır. Sağlık hizmetlerine erişimde eşitliğin sağlanmasına önem verilerek: Yeşil
Kart uygulaması kapsamına ayaktan tedavi hizmetleri katılmış, SSK ve Yeşil Kartlıların
tüm serbest eczanelerden ilaç teminine izin verilmiştir. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde
performansa dayalı ödeme sistemine geçilerek sağlık hizmeti arzında önemli verimlilik
artışı sağlanmıştır. Tasarruf Sağlayıcı Önlemler: Koruyucu sağlık hizmetlerine önem
verilerek aile hekimliği sisteminin oluşturulması, sevk zinciri uygulaması, akılcı ilaç
kullanımı, referans ilaç uygulaması sağlık harcamalarının etkili bir şekilde gerçekleşmesi
ve tasarruf sağlanması amacıyla tasarlanmıştır (OECD, 2009; Sulku ve Caner, 2011).
SDP reformları halen devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın 2013-2017 stratejik planı
kapsamında öncelikli dönüşüm programı olarak “Sağlık Turizminin Geliştirilmesi”
belirlenmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2011). Sağlık Bakanlığı, SDP ile hem kendi vatandaşlarına
sağlık turistlerine en kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetini sumayı amaçlamıştır. Bu
amaçla 2011’de Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurulmuştur. Sağlık Turizmi
Koordinasyon Kurulu (SATURK) kurularak uluslararası arenada Türkiye’deki sağlık
sisteminin tanıtılması amaçlanmıştır. Ülkemizin sağlık turizmi payını arttıracağına
inanılan şehir hastaneleri ve sağlık serbest bölgelerinin inşalarına başlanmıştır.
Ülkelerin yasalarının sağlık turizmine uygun olması ve sağlık sigortalarının kapsamının
farklı ülkelerde sağlık hizmeti alımına uygun olup/olmaması gibi faktörler kişilerin sağlık
turizmi amacıyla seyahat gerçekleştirmesini kararını etkilemektedir (Lengyel ve Ötvös,
2003). Avrupa Birliği (AB) acil olmayan sağlık hizmetlerinde sınırları kaldırmaya
yoğunlaşırken Türkiye’de de AB ile uyum için gerekli hukuki yapının oluşturabilmesi
için gerekli mevzuat değişikliklerine gidilmiştir. Ülkemizdeki yasalarının sağlık
ABD, Almanya, Fransa gibi gelişmiş ülkeler de sağlık turizmi alanında birer cazibe merkezi olmaya devam
etmektedirler.
2
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turizmine uygun olması için Sağlık Bakanlığı’nın yanı sıra Ekonomi Bakanlığı ve Kültür
ve Turizm Bakanlığında da sağlık turizmi için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılmıştır.3
Yabancı sağlık personeline özel sağlık kuruluşlarında çalışma hakkı verilmiştir (SATURK
Sağlık Turizmi Hukuku, 2016).
TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ
Türkiye sağlık turizmi için büyük bir potansiyeldir ve bölgesinde sağlık alanında cazibe
merkezi olmayı hedeflemiştir (Sağlık Bakanlığı, 2012). Türkiye’ye gelen uluslararası hasta
sayısı her geçen yıl artmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yurt dışından kamu ve
özel hastanelerine tedavi amaçlı gelenlerin sayısı 2008 yılında toplam 74 bin 93 kişiydi.
2011 yılında Türkiye’ye gelen uluslararası hasta sayısı 156.176 iken, 2012 yılsonu
itibariyle bu sayı 261.999’a yükselmiştir (Bkz. Şekil 1).
Şekil 1. Yıllar İtibariyle Türkiye’de Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Dağılımı

Kaynak: SB 2013, Medikal Turizm Değerlendirme Raporu
2013’te ise bu rakam 300 bin seviyesine çıkarak rekor kırmıştır. Bu rakama, turistik amaçlı
gelip özel hastane ya da sağlık merkezlerinde saç ekimi, estetik müdahale gibi
operasyonlar geçirenler de eklendiğinde 2013 itibarıyla sağlık turisti sayısı 480 bine
ulaşmaktadır (TÜRSAB 2014).
Türkiye’de özel sağlık sektörü, medikal turizmde önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık
sunumunda en büyük paya devlet hastaneleri sahip olmasına rağmen uluslararası
hastalar özel hastaneleri tercih etmektedirler. Medikal turizm hizmetlerinin % 91’ini özel
sağlık sektörü sunarken, % 9’unu kamu hastaneleri sunmaktadır.4(Sağlık Bakanlığı, 2012).
Uluslararası hastalar en çok Almanya, Libya ve Rusya’dan ülkemize gelmektedir (Bkz.
Tablo 1). 2012 yılında sağlık turistlerinin yaklaşık %65’i medikal turist olarak
hastanelerimize başvurmuştur. Medikal turistler ise daha çok Libya, Almanya ve Irak’tan
ülkemize gelmektedir (Bkz. Şekil 2). Almanya’dan gelen hasta sayısının fazla olması
Almanya’da yaşayan gurbetçilerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Tablo 1. Uluslararası Hastaların Geldiği İlk 10 Ülke, 2012

Sağlık Serbest Bölgesi yönetmeliği, rehabilitasyon klinikleri, kür merkezleri ve termal sağlık tesisleri uygulama
yönetmeliği çalışmaları halen devam etmektedir.
4 2012 yılında mevcut hastane sayısı özel hastaneler 499, kamu hastaneleri 831 ve üniversite hastaneleri 63 olmak
üzere toplam 1393’tür. Uluslararası hastalar, devlet
hastaneleri ve üniversite hastanelerinin yarısından azını, eğitim ve araştırma hastanelerinin hemen hemen
tamamını ve özel hastanelerin hepsini tercih etmektedirler.
3
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Kaynak: SB 2013, Medikal Turizm Değerlendirme Raporu
Şekil 2. Medikal Turizm Kapsamında Hastaların Geldiği İlk 10 Ülke, 2012

Kaynak: SB 2013, Medikal Turizm Değerlendirme Raporu
Sağlık turizminde Türkiye’ye gelen ulusları hastaların hangi ülkelerden ve hangi
sebeplerden ülkemizi tercih ettiklerini aşağıdaki gibi özetleyebiliriz (SATURK,
Türkiye’nin Sağlık Turizmindeki Önemi, 2016):
1.

Coğrafi komşuluk ve akrabalık bağları ile sıkı ilişkiler içinde olunan ülkeler
(Rusya, Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri, Bulgaristan,
Yunanistan, Suriye gibi) ve Türk nüfusun yoğun olduğu ülkeler ( Almanya,
Hollanda, Fransa).

2.

Sağlık Hizmetlerinin pahalı olduğu ve medikal hizmetlerde Türkiye’ye göre
daha uzun bekleme sırası olan ülkeler (Amerika, İngiltere, Almanya, Hollanda
ve Kanada gibi).

3.

Altyapı ve sağlık çalışanları yetersizliği ile gelişmekte olan komşu coğrafyadaki
ülkeler (Irak, Suriye, Balkan Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri gibi).

4.

Sağlık sigortacılığında kapsanmayan veya sınırlı kapsanan hizmetlerin olduğu
ülkeler ( Fransa, Almanya ve İrlanda’da kapsanmayan diş hastalıkları gibi).

5.

Amerika’daki yüksek maliyetlerden dolayı sigortasız olan insanların ülkemiz
gibi maliyet etkin ülkeleri tercih etmesi.
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Ülkemize tedavi amaçlı gelen hastaların büyük bir çoğunluğu Antalya ve İstanbul’u (Bkz.
Tablo 2) ve özellikle Göz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji ve İç Hastalıkları
kliniklerini tercih etmektedir (Bkz. Şekil 3). Medikal turizmde, Göz Hastalıkları klinikleri
öne çıkmaktadır. Türkiye’deki bazı özel göz hastanelerinin ileri teknolojiye sahip
oldukları, kaliteli hizmet verdikleri, akredite oldukları ve uluslararası tanıtım yaptıkları
bilinmektedir.
Tablo 2. Uluslararası Hastaların Geldikleri İlk 10 İl, 2012

Kaynak: SB 2013, Medikal Turizm Değerlendirme Rapor
Şekil 3. Medikal Turizm Kapsamında Gelen Hastaların Türkiye Genelinde Kliniklere
Göre Dağılımı, 2012

Kaynak: Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı Verileri
Uluslararası hastaların en çok tercih ettikleri il, turizm açısından da yoğun talep gören
Antalya’dır. Bunu sırasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli, İzmir, Muğla ve Aydın takip
etmektedir. Adana ve Sakarya da en çok tercih edilen ilk on il içinde yer almaktadırlar.
Bu durum Adana’da bulunan Acıbadem Hastanesi’nden ve Sakarya ilindeki yoğun
Suriyeli mülteci sayısından kaynaklı olabilir (Sağlık Bakanlığı, 2012).
YÖNTEM: GZFT ANALİZİ
GZFT analizi literatürde çok yaygın kullanılan bir çalışma metodudur (Bkz. Dyson 2002;
Osita ve ark (2014)). Albert Humphrey tarafından Stanford Research Institute’de yapılan
çalışmalarla geliştirilen GZFT tekniği, incelenen kurumsal yapının, kişinin veya
durumun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri
belirlemekte kullanılan bir tekniktir (Humphrey 2005). GZTF analizinin amacı kişi veya
kurum için içsel ve dışsal faktörleri göz önünde bulundurarak var olan güçlü yönler ve
fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanan ve olası tehditlerin ve zayıf yanların
etkisini minimuma indiren plan ve stratejiler geliştirmektir.
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Bu çalışmada, Türkiye’nin sağlık turizmindeki güçlü ve zayıf yönlerini ve bu konudaki
dışsal fırsat ve tehditleri gerçekçi bir şekilde belirlenip raporlamak için GZFT (SWOT)
analiz tekniği kullanılmıştır. GZFT analizi sonucunda, fırsatların değerlendirip güçlü
yönlere dönüştürülmesi ve tehditlerin bertaraf edilerek zayıflıkları giderilmesi amacıyla
ülkemizdeki sağlık turizminde nasıl stratejiler uygulanabileceği ortaya konulmuştur.
Çalışmada, ülkemizde sağlık turizmine dair birincil veri kaynaklarından verilere dayalı
bulgular ve GZFT analizine dair değerlendirmeler sağlık turizmi literatürü yanında
Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, SATURK, Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Sanayi ve Ticaret Odaları, Dünya Sağlık Örgütü
(World Health Organization) ve OECD’nin verileri ve raporları kullanılarak elde edilen
bilgilerin ışığında yapılmıştır.
BULGULAR: GZFT ANALİZİ ile TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ
Güçlü Yönler: Sağlık Turizminde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri
Son yıllarda medikal turizm dünyada hızla yükselen bir sektördür ve Türkiye bu
sektörde dünyanın önde gelen ülkelerinden birisidir. Bazı alanlarda Türkiye’de tedavi
olmak birçok Avrupa ülkesine göre yüzde 60’a varan oranlarda daha ucuzdur. Örneğin
kalp by-pass operasyonu Amerika’da ortalama 125 bin dolar iken, İspanya’da 39 -43 bin
dolar arasında değişirken Türkiye’de bu rakam 8 bin 500 ila 25 bin dolar arasında
değişmektedir. Durum böyle olunca Türkiye’ye gelen sağlık turisti sayısı sürekli
artmaktadır. Özellikle 2010 yılından sonra bu artış büyük bir ivme kazanmıştır. Türkiye
bugün kalp hastalıkları, estetik ve diş operasyonları kapsamında yurt dışına seyahat
eden hastalar için tercih edilebilecek önemli ülkeler arasındadır. Yurt dışından kamu ve
özel hastanelerine tedavi amaçlı gelenlerin sayısı 2008 yılında toplam 74 bin civarında
iken aradan geçen 6 yılda bu rakam 300 bin seviyesine çıkarak 4 katı artmıştır (TÜRSAB,
2014; Sağlık Bakanlığı, 2013).
Türkiye’nin sağlık turizmindeki bu önemli yeri almasını sağlayan güçlü yanları şu
şekilde sıralanabilir:
*Türkiye, nitelikli genç işgücüne, iyi hekimlere, güçlü bir sağlık altyapısına ve
teknolojisine sahip olması nedeniyle, sağlık alanında dünyada önemli bir yere sahip
oluştur.
*Türkiye’de sağlık fiyatlarının, sağlık hizmeti sunan çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelere kıyasla ucuz olması Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gelişmesine sebep olan
diğer bir avantajıdır.
* Ayrıca, Türkiye, geleneksel turizmde ve hizmet sektöründe iyi konumdadır ve bu
durum sağlık turizmini olumlu yönde etkilemektedir.
*Türkiye, JCI (Joint Commission International) akreditasyonuna sahip 50 hastane ile
Dünyada 2.sırada yer almaktadır (JCI, 2014).
*Türkiye kullanılabilir termal kaynakları bakımından Avrupa’da birinci sırada ve
Dünyada yedinci sırada yer almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2013).
*Türkiye’ye dünyanın birçok ülkemize erişim sağlanması için gerekli ulaşım altyapısına
sahiptir ve 62 ülke ile vizesiz seyahat imkânı mevcuttur.
Zayıf Yönler: Sağlık Turizminde Türkiye’nin Dezavantajları
Ülkemizin sağlık turizmindeki zayıf yanları şunlardır:
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*Türkiye’de sağlık turizmi anlamında farkındalık ve bilinç tam olarak gelişmemiştir. Bu
alandaki kurumsal oluşum son yıllarda gelişmeye başlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2012).
Sağlık turizmi konusunda karmaşık ve birbiri ile koordinasyonsuz çok sayıda mevzuat
mevcuttur.
*Sağlık personelini uluslararası sağlık mevzuatı ve hasta hakları konusundaki bilgisi
yetersizdir (Daştan, 2014).
* Yetişmiş ara eleman sayısı (hemşire, sağlık memuru, ebe) yetersiz kalmaktadır.
*Sağlık personelleri arasında yabancı dil bilgisine sahip olanların sayısı çok azdır.
* Devlet hastanelerinin, önemli bir kısmının sağlık turizmi hizmeti sunmaya hazır
olamamasından dolayı, katma değeri yüksek “sağlık turizminden” daha çok katma
değeri düşük “turistin sağlığı”5 hizmeti verilebilmektedir.
*Sağlık turizmi ile ilgili pazarlama stratejileri ve araştırmalarına gereken önem
verilmemektedir. Sağlık turizmi ile ilgili tanıtımlar, uluslararası arenada yeteri kadar
yapılmamaktadır. Ayrıca Bazı ülkelerin Türkiye ile ilgili negatif kanaate sahip olması
ülkemiz açısından olumsuz bir etkiye sebep olmaktadır. (Sağlık Bakanlığı, 2013)
*Ülkemizde var olan sağlık kuruluşları ve sigorta şirketlerinin yabancı ülkelerde bu
hizmetleri veren kurumlarla koordinasyonu zayıftır (Tatar, 2011).
*AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşım uygulaması henüz ülkemizi kapsamamaktadır.
Fırsatlar: Sağlık Turizminde Türkiye’nin Potansiyeli
Ülkemizin sağlık turizmindeki önündeki fırsatları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
*Türkiye, coğrafi ve sosyo-politik konumu itibariyle hem turizm hem de sağlık turizmi
açısından tercih edilen bir ülkedir, komşu Türk devletlerden ve yurtdışında yaşanan
akraba Türklerden Türkiye’ye yönlenecek sağlık turisti potansiyeli önemli fırsattır (Gülen
ve Demirci, 2012).
*Dünyada artan yaşlı nüfusun oranı sebebiyle yaşlanan nüfusa sahip ülkelerin sağlık
hizmetleri taleplerinde önemli artışlar yaşanmaktadır. Bu durum Türkiye için önemli bir
pazar fırsatı oluşturmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2016).
*Gelişmiş ülkelerde tedavi hizmetleri için uzun bekleme süreleri ve yüksek maliyetler
dolayısıyla Türkiye’ye olan talepte artışlar yaşanmaktadır.
*Küreselleşme ve gelişmiş bilişim teknolojileri (web sitesi, email vb) Türkiye’nin sağlık
turizmi alanında gelişmesine katkı sağlayacak önemli fırsatlardır.
*Sağlık yapılacak yeni yatırımlar sayesinde sağlık turizmi sektöründeki marka gücü
değerlenebilecek ve bu alanlarda diğer ülkelere karşı rekabet gücü artabilecektir.
*Zengin yer altı kaynaklarından henüz etkin bir şekilde faydalanılamamaktadır. Termal
tesisler, spa/welness sektörü Türkiye için yüksek gelişme potansiyeli olan fırsatlardır
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016).
Tehditler: Sağlık Turizminde Türkiye’nin Karşılaşabileceği Sorunlar
Ülkemizin sağlık turizmindeki karşılaşabilmesi olası tehditler aşağıda sıralanmıştır:

Turistin sağlığı hizmeti, turistik amaçlar ile ülkemize gelenlerin acil sağlık sorunları
gidermek üzere aldıkları sağlık hizmetidir.
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* Ülkemizde yaşanılan üzücü gelişmeler uluslararası arenada ülkemize gelen turist ve
dolayısıyla sağlık turisti sayısının olumsuz etkilemektedir.
*Komşu ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlık ve bunun ülkemize muhtemel
yansımaları Türkiye’nin sağlık turizmi alanında gelişmesinin önünde bir tehdit
unsurudur (Barca ve ark, 2013).
*Sağlık turizmi alanında Türkiye’nin rakibi oldukça fazladır. Çeşitli Avrupa Birliği
ülkeleri, Doğu ve Uzak Doğu ülkeleri, İsrail, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri bu
rekabet pazarının içerisinde yer almaktadır.
*Sağlık turizmi gelirlerinin maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle hekimler daha çok özel
sağlık kuruşlarında çalışmaya yönelmektedir (SATURK, Türkiye’nin Sağlık
Turizmindeki Önemi, 2016).
*Kontrolsüz fiyatlandırma: Fiyat uygulamalarında koordinasyon olmadığı için aynı
hastalık için sağlık turistleri kendi ülke vatandaşlarımızdan çok daha farklı ücret
ödeyebilmektedir. Ayrıca daha yüksek gelir elde etmeleri sağlık kuruluşlarının sağlık
hizmeti vermede önceliği yabancılara vermesini ve vatandaşlara daha geç ve daha düşük
kalitede hizmet verilmesine yol açabilmektedir (SATURK, Türkiye’nin Sağlık
Turizmindeki Önemi, 2016).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmamızda gerçekleştiğimiz GZFT analizi ile Türkiye’nin sağlık turizmindeki güçlü
yönleri, zayıf yönleri ve ülkemizin önündeki fırsatlar ile karşılaşabileceği tehditler
belirlenmiştir. Bu doğrultuda ülkemizdeki sağlık turizmini geliştirmek için güçlü
yönlerden faydalanarak zayıf yönleri giderici fırsatları değerlendirerek sağlık
turizmindeki gelirlerini artırıcı ve olası tehditleri engelleyici politikalar oluşturulabilir.
Coğrafi konumu itibarı ile Ortadoğu, Avrupa, Balkanlar ve Afrika’nın ortasında bulunan
Türkiye, sahip olduğu iyi yetişmiş hekim ve sağlık çalışanı, ulaşım kolaylığı, 62 ülke ile
vizesiz seyahat imkânı ve yüksek sağlık teknolojisi sayesinde sağlık turizminde öncü
ülke olabilecek potansiyele sahiptir. Özellikle tarihi ve kültürel bağlarımız olan
ülkelerden gelen/gelecek olan sağlık turistleri ülkemiz için büyük potansiyeldir.
Ülkemizde termal ve spa-wellness turizminin neredeyse tüm türlerinin bulunduğu
tesisler bulunmaktadır; fakat bu tesislerde hizmet verilen turist sayısı bakımından
Avrupa ve diğer dünya ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. Türkiye potansiyelini henüz
tam etkin şekilde kullanamamaktadır. Türkiye’nin 2013 yılı itibarıyla turizm gelirleri 32.3
milyar dolar ve sağlık turizminden elde edilen gelir 2.5 milyar dolardır. Bu geçmiş yıllara
göre çok iyi bir rakam olsa da Türkiye’nin mevcut potansiyelinin karşılığı değildir. Sağlık
turizminin toplam gelirleri bazı ülkelerde yüzde 20’leri aşabilmektedir (TÜRSAB, 2013).
Bu durumda Türkiye’nin potansiyelini etkin kullanarak önündeki fırsatları
değerlendirerek sağlık turizminde cazibe merkezi olması mümkündür.
Dünya sağlık turizmi piyasasında önemli bir ülke olarak yer alabilmek için diğer
ülkelerle rekabet etmek kaçınılmazdır. Bu rekabet ortamında uzun ve kısa vadeli hedefler
konulmalı ve öncelikler belirlenmelidir. Sağlık turizmi ile ilgili pazarlama stratejileri ve
araştırmalarına gereken önem verilmelidir; sağlık turizmi ile ilgili tanıtımlara uluslararası
alanda geniş yer verilmedir. Ülkemizin sağlık turizmi payının artması için hedef pazarlar
seçilmeli ve özellikle ulaşımı kolay, çeşitli ticari anlaşmaları olan veya kültürel
benzerlikler olan ülkelere Türkiye’deki sağlık turizmi imkânları tanıtılmalıdır. Yurt dışı
akraba Türklerin ülkemizde tedavi olmaları teşvik edilmelidir. Ülkemizde sağlık turizmi
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alanında hizmet veren kurumlar arasında koordinasyon sağlanmalı, akredite
kuruluşların sayıca artması sağlanmalıdır. Hekimlerin ve diğer sağlık personelinin
yabancı dil bilme konularında önem verilerek gerekli eğitimi almaları sağlanmalıdır.
Sağlık Bakanlığı, turizm sektörü ve özel sağlık kuruluşlarının koordine bir şekilde
gerçekleştirecekleri sağlık yatırımları önümüzdeki yıllar için büyük bir fırsat olacaktır.
Özellikle emekli Avrupa vatandaşları İspanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye
(özellikle Alanya ve civarı) gibi ülkelerde yaşamayı tercih ederek bu ülkelere ciddi bir
döviz getirisi sağlamaktadırlar. Türkiye’nin yaşlı bakımından daha büyük pay alabilmesi
için AB emeklilerinin sağlık güvencelerinin ülkemizde geçerli olması ve konudaki hem
hukuki alt yapının hem de tesis yatırımlarının geliştirilmesi gerekmektedir.
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ÖZET
Duygusal emek son yıllarda öne çıkan bir kavram olmuştur. Özellikle de hizmet
işletmelerinde önemli bir unsur haline gelen duygusal emek davranışının çalışan
açısından incelenmesi önemlidir. Bununla birlikte örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma
niyeti ile ilişkisine yönelik turizm işletmeleri üzerine yapılmış bir çalışmaya
rastlanmaması bu araştırmanın yapılmasındaki en önemli faktör olmuştur. Bu çalışmanın
amacı, Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların duygusal emek
davranışlarının, örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisini
saptamaktır. Çalışma sonucunda, duygusal emek davranışları ile örgütsel yabancılaşma
arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu, örgütsel yabancılaşmayı en fazla etkileyen
duygusal emek boyutunun ise derin davranış olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, Örgütsel Yabancılaşma, İşten Ayrılma Niyeti, Beş
Yıldızlı Otel İşletmeleri
GİRİŞ
Dünya’da ve Türkiye’de giderek büyüyen ve gelişen bir sektör olan turizmin en önemli
özelliklerinden birisi emek yoğun yapısı, üretim ve tüketimin eş zamanlı oluşu ve
çalışanlar üzerinde kontrolün az oluşu otel işletmelerinde duygusal emek davranışı
kavramının önemini arttırmaktadır. Çalışanın kendisinden beklenen davranışları
sergilemek amacıyla göstermiş olduğu duygular, duygusal emek kapsamında
değerlendirilmektedir (Kılıç ve Baş, 2015). Personelin sergileyeceği davranışlar özellikle
otel işletmesini doğrudan etkilemektedir. Duygusal emek düzeyi yüksek olan bir iş gören
hem üyesi olduğu örgüte bağlı kalmakta bunun sonucunda işten ayrılma gibi bir
düşünce sahibi olmamakta ve bu durumda işletmenin hizmet kalitesine de olumlu etki
edebilmektedir. Duygusal emek düzeyi düşük olan çalışanlarda ise, örgüte karşı
yabancılaşma, yaptığı işte yetkisini kullanamadığı gibi olumsuz düşüncelere sahip olma
ve üyesi olduğu örgütten ve çalıştığı işten ayrılma niyetinin artması gibi negatif etkilere
de neden olabilmektedir. Bu durumu önlemek için ise işletmelerin gerekli bazı tedbirleri
alması gerekmektedir. Özellikle yaptığı iş konusunda yetkisi olmayan personele yetki
verilerek ve inisiyatif tanınarak üyesi olduğu örgüte bağlılığı sağlanabilir ve bununla
birlikte işte kalma niyeti azaltılabilir. Araştırmanın literatür kısmında duygusal emek
kavramı, örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti kavramlarına ilişkin bilgiler
sunulmuştur.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Duygusal Emek;
Duygusal emek kavramı ilk kez Hochschild’in 1983 yılında “The Managed Heart” isimli
kitabında ele alınmıştır (Köse vd., 2011: 168). Hochschild (1983: 6)’in kabin görevlileri
üzerine yaptığı incelemesinde kabin görevlilerinin ağır yemek arabalarını koridor
boyunca iterken fiziksel, acil inişi ve tahliyeyi organize ederken de zihinsel bir emek
harcadığını belirtmiştir. Ancak fiziksel ve zihinsel emek harcamanın yanında duygusal
emek harcadığını da ekleyerek duygusal emek kavramını literatüre kazandıran kişi
olmuştur. Duygusal emek kavramını “açıkça gözlemlenen mimik ve beden hareketlerinin
sergilenirken duyguların yönetilmesi” olarak tanımlamış ve duyguların ücret
karşılığında alınacak bir değişim değerinin olduğunu belirtmiştir (Hochschild, 1983: 6).
Başka bir ifade ile işverenler tarafından verilen ücret karşılığında çalışanların göstermiş
olduğu fiziksel emek gibi duygusal emekte çalışanların duygularını göstermesi
karşılığında işveren tarafından ücret ödenerek sağlanabilmektedir. Çalışanların
sergilediği mimik ve beden hareketlerinin sundukları hizmetin kalitesine etki edeceği
düşünüldüğünden, çalışanların duygularının ücret karşılığında satın alınacak kadar
değerli olduğu ve duyguların bu şekilde yönetilmek istendiği söylenebilir. Duygusal
emek kavramı ile ilgili literatürdeki diğer tanımlar incelendiğinde Ashforth ve
Humphrey (1993: 90) “gösterilmesi beklenen duygu ile sergilenen davranışlar” olarak
tanımlamış ve duyguları yönetmek zorunda kalmadan sergilenmesi gereken
davranışların gösterilebileceğini öne sürerek, davranışın altında yatan duygulara
odaklanmak yerine daha çok davranışa odaklanmak gerektiğini belirtmişlerdir. Morris ve
Feldman (1996: 986-987), müşteriler ve çalışanlar arasındaki ilişkinin kalitesinin
arttırılması hususu ve müşteri için yaratılan çalışan imajının yönetimin kontrolü altına
girmekte olduğunu belirterek duygusal emek kavramını, “kişilerarası ilişkilerde, örgütün
çalışanlarından beklediği duyguların gösterilmesinde duyguların planlanması, gerekli
çabanın gösterilmesi ve kontrol edilmesi” olarak tanımlamışlardır. Daha açık bir ifade ile
yönetim, öncelikle çalışanlardan göstermesini istediği duyguların neler olduğunun
planlamasını yaparak, sonrasında çalışanların bu duyguları sergilemesi için gerekli
çabayı göstererek ve kontrolünü sağlayarak çalışan imajını yönettiği söylenebilir.
Hochschild (1983: 37-38)’e göre duygusal emek, yüzeysel davranış (surface acting) ve
derin davranış (deep acting) olmak üzere iki boyutta incelenmiştir. Hochschild (1983)’in
anlayışında gösterilmesi gereken duyguların kendiliğinden hissedilmesi ve
gösterilmesini içermediğini belirten Ashforth ve Humphrey (1993: 94) ise yaralı bir
çocuğa sempati duyan bir hemşirenin rol yapma ihtiyacı olmadığı örneğini de sunarak
bu iki boyuta samimi davranışı (genuine emotion) eklemişlerdir. Hochschild (1983: 37)
yüzeysel davranış boyutunu, Hamlet ya da Ophelia’nın yüzeysel davranış duyguları
aracılığıyla göstermektedir. Aktör rolünü gerçekleştirirken birçok jest ve mimik
yapmakta ve izleyicileri etkileyebilmektedir. Ancak aktörün ruhu öyle hissetmemekte
sadece öyle davranmaktadır. Hochschild (1983: 38) Derin davranış boyutunun ise iki
farklı şekilde olduğunu belirtmiştir. İlkinin, kişinin doğrudan duygularını istemeyerek
veya zorlayarak göstermesi şeklinde olduğunu, diğerinin ise, dolaylı olarak hayal
gücünü kullanarak duygularını yönetmesi şeklinde olduğunu ifade etmiştir.
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Örgütsel Yabancılaşma;
Yabancılaşma kavramına önemli katkıları olan düşünürlerin görüşlerini incelendiğinde
ilk kez Hegel tarafından “Tinin Görüngü Bilimi” adlı yapıtında ele alındığı görülmüştür
(Şimşek vd., 2006: 572).
Minibaş (1993) “Hegel’in çağdaşlarının yabancılaşma kavramına yaklaşımını şöyle
özetlemektedir: Ficht’e göre yabancılaşma, soyut ben tarafından somut bir dünya
oluşturulmasıdır. Schiller’e göre yabancılaşma, insanın görünürdeki beni ile özünü
uyumlaştıramamasıdır. Feuerbach ise yabancılaşmanın dinsel bir nitelik taşıdığını ve
insanlığın yarattığı güçlerin din adı altında bireyin karşısına yabancı güçler olarak
çıktığını ve onu güçsüz hale getirdiğini öne sürmektedir” (Mercan, 2006: 34).
İşten Ayrılma Niyeti;
Mobley (1982: 111) işten ayrılma hareketini örgütten fiziksel olarak ayrılma ile belli bir
zamanda yaşanmış özel bir durum olarak tanımlarken, Rusbult vd. (1988: 602) işten
ayrılma niyetini, çalışanların işinden memnun olmadıklarında sergiledikleri yıkıcı ve
aktif eylemler olarak tanımlamışlardır.
Çalışanların işten ayrılma niyetini etkileyen faktörleri Cotton ve Tuttle (1986: 57)
çalışmalarında, dışsal faktörler (işsizlik oranı, istihdam algısı, personel devir oranı,
sendikanın varlığı), örgütsel faktörler (ücret, iş performansı, genel iş doyumu, ücretle
ilgili, kendi çalışmaları ile ilgili, yöneticisi ile ilgili, terfi ile ilgili memnuniyet, fırsatlar,
örgüte bağlılık) ve kişisel faktörler (yaş, görev süresi, biyografik bilgi, eğitim, medeni
durum, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı, doğal yetenek ve kabiliyetleri, zeka,
davranışsal amaçlar, karşılanan beklentiler vb. gibi) olmak üzere sınıflandırdıkları
görülmektedir.
Duygusal Emek, Örgütsel Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi;
Duygusal emek, örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti ile ilgili üç kavramın
birlikte incelendiği bir çalışmaya literatürde rastlanmamıştır. Ancak benzer çalışmaların
(Ünlü ve Yürür, 2011; Erkılıç, 2012; Güzel vd., 2013; Kaya ve Serçeoğlu, 2013; Tokmak,
2014; Çoruk, 2014; Tuna ve Yeşiltaş, 2014) olduğu görülmektedir. Bahsedilen bazı
çalışmaların sonuçları ile bu araştırmanın sonuçları bakımından karşılaştırılması
araştırmanın bulguları kısmında sunulmuştur.
YÖNTEM
Saha araştırmasına dayalı bu çalışmada önce kavramlarla ilgili bir literatür taraması
yapılmış, sonrasında nicel araştırma yöntemi olan anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu
çerçevede elde edilen veriler, sosyal bilimler için kullanılan istatistik paket programı ile
çözümlenmiştir. Buna göre katılımcıların bireysel özellikleri ve işletmeye ait özelliklerine
ilişkin frekans ve yüzde dağılımları ve duygusal emek ve alt boyutları (yüzeysel
davranış, samimi davranış ve derin davranış), örgütsel yabancılaşma ve alt boyutlarına
(güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşma) ilişkin aritmetik ortalama ve
standart sapma değerleri hesaplanarak betimlenmiştir. Ayrıca, duygusal emek ve alt
boyutları ile örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları ve işten ayrılma niyeti arasındaki
ilişki Pearson korelasyon katsayısı ile belirlenmiştir. Duygusal emek alt boyutlarının
örgütsel yabancılaşmaya etkisini belirlemek için çoklu regresyon analizi, genel duygusal
emeğin örgütsel yabancılaşmaya ve işten ayrılma niyetine etkisini belirlemek amacıyla
ise basit regresyon analizi uygulanmıştır. Diğer taraftan, duygusal emek ve alt boyutları
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ve örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları ve işten ayrılma niyeti ölçeklerine ilişkin
güvenirlik analizi yapılarak, Cronbach’s Alpha katsayıları da hesaplanmıştır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı beş yıldızlı otel işletmelerindeki çalışanların duygusal emek
davranışlarının örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisini tespit
etmektir. Yapılan literatür taraması sonucunda bu üç kavram arasındaki ilişkiyi inceleyen
bir çalışmaya rastlanmaması sebebiyle çalışma kapsamında elde edilecek verilerin
literatüre sağlayacağı katkının yanında gerek otel yöneticileri gerekse konuyla ilgisi olan
diğer kişilere faydalı olacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmada, duygusal emeğin, örgütsel yabancılaşmaya ve işten ayrılma niyeti üzerine
etkisi test edilmektedir. Buna göre araştırmanın modeli ise şu şekildedir;
Şekil 1’de görüldüğü gibi araştırma modeli bir neden-sonuç ilişkisini ortaya koyan bir
modeldir. Modelde araştırmanın bağımsız değişkeni duygusal emektir. Araştırmanın
bağımlı değişkenleri ise örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma niyetidir.

Şekil 1: Araştırmanın Modeli
Bu Araştırmanın hipotezleri ise şu şekildedir;
H1: Otel işletme çalışanlarının duygusal emek davranışlarının örgütsel yabancılaşma düzeyleri
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Otel işletme çalışanlarının duygusal emek davranışlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde
anlamlı bir etkisi vardır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evreni Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, zaman ve maliyet gibi kısıtlamalar nedeniyle örneklem
alma yoluna gidilmiş olup olasılıklı örnekleme yöntemlerinden küme örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Anketler, iş görenlerine 2016 yılının Nisan ve Mayıs aylarında
uygulanmıştır. Dağıtılan anket sayısı otellerin insan kaynakları yöneticilerinden alınan
personel sayısına göre tespit edilmiştir. Afyonkarahisar’da 10 adet beş yıldızlı otel
işletmesi (Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konaklama İstatistikleri,
05.09.2016) bulunmakta ve bu otel işletmelerinde çalışan kişi sayısı 1900 kişi civarındadır.
Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı termal otel işletmeleri evreni oluşturan çalışanların
sayısı on binden küçük olduğundan, tarafından sınırlı evrenler (N‹10.000) ve nicel
araştırmalar
için
önerilen
örnekleme
hacmi
hesaplama
formülünden

N   2  Z 2
n
( N  1)  H 2  Z 2   2

) yararlanılarak (Ural ve Kılıç 2013: 45) örneklem sayısı
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323 kişi olarak bulunmuştur. Bu doğrultuda toplam 500 anket dağıtılmış ve doldurulmuş
360 anket toplanmış ancak 22 anket eksik veya hatalı doldurulduğu görülmüş ve çalışma
kapsamına alınmamıştır. Böylece kalan 338 anket değerlendirmeye alınmış ve anketlerin
dönüş oranı %72’dir.
Araştırmanın Ölçekleri
Çalışma ile ilgili veriler 3 (üç) bölümden oluşan anket ile toplanmıştır. Araştırmanın
birinci bölümünde çalışanların bireysel özellikleri ve çalıştığı işletmeye ait özelliklere
ilişkin sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde geliştirilen örgütsel
yabancılaşma düzeylerinin belirlenmesi için ise Mottaz’ın (1981) oluşturduğu toplam 21
madde ve “güçsüzleşme/ powerlessness (7 madde)”, “anlamsızlaşma/ meaninglessness (7
madde)” ve “kendine yabancılaşma/ self estrangement (7 madde)” olmak üzere toplam
üç boyuttan oluşan ölçek kullanılmıştır. Mottaz (1981)’ın oluşturduğu bu ölçek Erkılıç
(2012)’ın çalışmasından alıntılanmıştır. Anketin üçüncü bölümünde yer alan duygusal
emek ölçeği ise, Kızanlıklı’nın (2014) çalışmasında yer alan Chu ve Murmann (2006)’ın
geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Ölçek yüzeysel davranış, derin davranış ve samimi
davranış olmak üzere üç boyuttan ve toplam 19 ifadeden oluşmaktadır. Anketin son
bölümünde yer alan işten ayrılma niyeti ölçeği ise, Wayne vd. (1997) tarafından
geliştirilen 3 ifadeden oluşan bir ölçektir. Küçükusta (2007) tarafından konaklama
işletmelerinde uygulanmış çalışmadan alınmıştır. Örgütsel yabancılaşma ölçeği “1=
Tamamen Katılıyorum, 5= Hiç Katılmıyorum” şeklinde, diğer iki ölçek ise “1= Hiç
Katılmıyorum”, “5 =Tamamen Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmanın bu kapsamında öncelikle araştırmaya katılan iş görenlerin bireysel
özellikleri ve işletmeye ait bazı özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo.1 Araştırmaya Katılan Çalışanların Bireysel Değişkenlerine İlişkin Bulguları
Bireysel Değişkenler

Cinsiyet

f

%

Kadın

154

45,6

Erkek

184

54,4

53

15,7

23-27 yaş

134

39,6

28-32 yaş

66

19,5

33-37 yaş

40

11,8

38-42 yaş

25

7,4

Turizm Lisansüstü

43 ve/ veya üzeri

16

4,7

Diğer

1 yıl ve/veya daha az

75

22,2

2-4 yıl

108

32,0

5-7 yıl

73

21,6

8-10 yıl

40

11,8

11 yıl ve/veya

31

İlköğretim

54
152

45,0

22 yaş ve altı

Yaş

Sektörde
Çalışma
Süresi

Eğitim
Durumu

Ortaöğretim (Lise)

Bireysel Değişkenler
Medeni
Durum

Turizm
Eğitimi
Düzeyi

f

%

Bekâr

167

49,4

Evli

165

48,8

Almadım

152

45,0

Turizm Meslek Lisesi

58

17,2

Turizm Önlisans

26

7,7

Turizm Lisans

37

10,9

5

1,5

41

12,1

1 yıl ve/veya daha az

143

42,3

2-4 yıl

123

36,4

5-7 yıl

44

13,0

8-10 yıl

14

4,1

9,2

11 yıl ve/veya

10

3,0

16,0

1300 TL ve altı

93

27,5

205

60,7

İşletmede
Çalışma
Süresi

886

Gelir

1301-2000 TL

Önlisans

47

13,9

2001-2700 TL

29

8,6

Lisans

76

22,5

2701-3400 TL

4

1,2

3401 TL ve üzeri

3

0,9

Lisansüstü

Çalışılan
Departman

5

1,5

Önbüro

68

20,1

Yiyecek-İçecek

87

25,7

Kat Hizmetleri

92

27,2

İnsan Kaynakları

12

3,6

Halkla İlişkiler

10

3,0

Satış-Pazarlama

10

3,0

Diğer

58

17,2

Tablo 1’de, çalışanların bireysel özellikleri ve işletmeye ait bazı özelliklerine ilişkin yer
alan bulgular incelendiğinde, katılımcıların %54,4’ünü erkek, %45,6’sı ise kadındır.
Çalışanların yaş grupları incelendiğinde çoğunluğun (%39,6) 23-27 yaş aralığında olduğu
saptanmıştır. Ayrıca, %32’sinin 2-4 yıl aralığında turizm sektöründe çalıştığı, %42,3’ünün
ise 1 yıl veya daha az süre bulunduğu işletmede çalıştığı görülmüştür. Bununla birlikte,
katılımcıların %27,2’sinin kat hizmetlerinde, %25,7’sinin yiyecek- içecek departmanında
ve %20,1’inin ise önbüroda çalıştığı; aylık gelirlerinin %60,7’sinin 1301-2000 TL arasında
olduğu, eğitim durumlarının ise; %45 ile en yüksek oranla ortaöğretim (Lise) düzeyinde
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışanların %45,0’i turizm ile ilgili eğitim almadığını
belirtmiştir.
Tablo 2’de duygusal emek ve alt boyutları, örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları ve işten
ayrılma niyetine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ve güvenilirlik
analizine yönelik Cronbach’s Alpha değerleri hesaplanarak verilmiştir. Buna göre,
duygusal emek ve alt boyutları, örgütsel yabancılaşma ve alt boyutları, işten ayrılma
niyetinin Cronbach’s Alpha katsayılarının 0.650 ile 0.917 arasında değiştiği gözlenmiştir.
Bu durum ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir. En yüksek güvenirlik katsayısı
α= 0,91 ile genel örgütsel yabancılaşma ölçeği olurken, en düşük Cronbach’s alpha değeri
ise duygusal emek boyutlarından samimi davranış faktörü (α=0,65) olmuştur.
Akgül ve Çevik’e göre (2003, 436) alfa katsayısının değerinden hareketle ölçeğin
güvenirlik durumu için 0,60-0,80 arası oldukça güvenilir, 0,80-1,00 arası ise yüksek
derecede güvenilir olarak değerlendirilebilir (Kızanlıklı, 2014: 77). Dolayısıyla bu
araştırmada da samimi davranış ve anlamsızlaşma boyutları oldukça güvenilir, bununla
birlikte diğer boyutların ve genel duygusal emek, genel örgütsel yabancılaşma ve işten
ayrılma niyetinin ise yüksek derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir.
Tablo.2 Duygusal Emek ve Alt Boyutları Örgütsel Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyetine
İlişkin Betimsel İstatistikler ve Güvenilirlik Analizi
Ölçek

Duygusal Emek

̅
X

S.S.

Cronbach’s Alpha

Yüzeysel Davranış

2,87

1,11

0,896

Samimi Davranış

3,41

1,02

0,650

Derin Davranış

3,63

0,92

0,865

GENEL

3,28

0,77

0,887

Alt Ölçekler (Boyutlar)

887

Güçsüzleşme

3,36

1,06

0,898

Anlamsızlaşma

3,92

0,99

0,776

Kendine Yabancılaşma

3,59

0,91

0,837

GENEL

3,63

0,83

0,917

2,26

1,33

0,889

Örgütsel Yabancılaşma

İşten Ayrılma Niyeti

Örgütsel yabancılaşma boyutları içerisinde örgütsel yabancılaşma düzeyinin en yüksek
̅=3,36 ile “güçsüzleşme” olurken, diğer boyutlara göre en düşük örgütsel
olduğu boyut X
̅=3,92 ile “anlamsızlaşma” faktörü olmuştur.
yabancılaşma düzeyine sahip boyut ise X
Erkılıç (2012) tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgular da bu çalışmayı
destekleyen niteliktedir. Çalışmada “anlamsızlaşma” boyutu örgütsel yabancılaşma
̅ =2.99), diğer
düzeyinin en düşük olduğu faktör olurken, “güçsüzleşme” boyutu ise (X
boyutlara göre en yüksek yabancılaşma düzeyine sahip faktör olmuştur. İşten ayrılma
niyetine ilişkin aritmetik ortalama incelendiğinde ise iş görenlerin işten ayrılma
̅=2,26) görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların genel
niyetlerinin düşük olduğu (X
̅=3,28) saptanmıştır. İş görenlerin
duygusal emek düzeylerinin orta düzeyde olduğu (X
duygusal emek boyutlarından en olumlu görüş bildirdikleri boyut ise “derin davranış”
̅=3,63), buna karşılık diğer boyutlara göre daha olumsuz görüş
boyutu olurken (X
bildirdikleri faktör ise, “yüzeysel davranış” olmuştur. Katılımcıların derin davranış
düzeylerinin yüksek olması buna karşılık yüzeysel davranışlarının ise düşük olması
işletmelerin istediği olumlu bir durumdur. Çünkü çalışanların müşterilere içsel duygular
göstermesi beklenen ve istenilen bir olaydır.
Kızanlıklı (2014) tarafından yapılan araştırmada da aynı bulgulara rastlamak
̅=3,61 ile katılımcıların en fazla derin davranış
mümkündür. Buna göre, o çalışmada da X
̅=3,39) ve yüzeysel
gösterdikleri, bu davranış boyutunu ise sırasıyla samimi davranış (X
̅
davranışın (X=3,21) izlediği belirtilmiştir. Beğenirbaş ve Meydan’ın (2012) yaptığı
çalışmada bu araştırmada da olduğu gibi katılımcıların samimi davranış gösterme
düzeyleri yüksek, yüzeysel davranış gösterme düzeyleri ise düşük iken, buna karşılık o
çalışmada çalışanların derin davranış düzeyinin de düşük olduğu belirtilmiştir. Çoruk da
(2014) bu araştırma ile benzer bulgular elde etmiştir. Buna göre katılımcılar en fazla
̅=3,60 onu, derin davranış X
̅=2,97 izlemektedir.
samimi davranış gösterirken X
Katılımcıların yüzeysel davranış gösterme düzeylerinin ise bu araştırmada da olduğu
gibi diğer davranışlara göre daha düşük olduğu ifade edilmiştir. Tablo 3’de duygusal
emek, örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma niyetine ilişkin korelasyon analizi sonuçları
verilmiştir.
Tablo.3 Duygusal Emek, Örgütsel Yabancılaşma ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiye Ait
Korelasyon Matrisi
Boyutlar/
Alt Boyutlar
Yüzeysel Davranış

Güçsüzleşme
0,004

Anlamsızlaşma
-0,015

Kendine
Yabancılaşma
0,049

Örgütsel
Yabancılaşma
0,013

İşten
Ayrılma
Niyeti
0,455**

Samimi Davranış

0,152**

0,160**

0,224**

0,210**

0,066

Derin Davranış

0,182**

0,204**

0,284**

0,261**

0,136*
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Duygusal Emek

0,126*

0,127*

İşten Ayrılma Niyeti

-0,058

-0,159**

** : p<0,001

0,218**
-0,037

0,183**
-0,102

0,358**
-

*: p<0,05

Duygusal emek ile örgütsel yabancılaşma (r=0,183) arasında pozitif yönlü anlamlı bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile duygusal emek davranışları arttıkça,
örgütsel yabancılaşmanın da arttığı görülmektedir. Bu durum, otel çalışanları olumlu
duygusal emek davranışları gösterdikçe, belki de işletmeler tarafından karşılığını
bulamaması nedeniyle örgüte karşı yabancılaştıkları şeklinde yorumlanabilir. Buna
benzer bulgular Tokmak (2014) tarafından yapılan araştırmada da ortaya konmuştur.
Buna göre duygusal emek ile işe yabancılaşma arasında r=0,225 (p<0,001) düzeyinde aynı
yönde ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ifade edilmiştir.
Örgütsel yabancılaşma ile duygusal emek boyutlarından yüksek ilişkiye sahip boyut ise
derin davranış boyutu olmuştur. Buna karşılık, yüzeysel davranış boyutu ile örgütsel
yabancılaşma ve alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Kaya ve
Serçeoğlu (2013) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Buna
göre duygusal emek boyutlarından duygusal çelişki ve duygusal çaba boyutları ile işe
yabancılaşma arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirtilmiştir.
Bununla birlikte, duygusal emek ile işten ayrılma niyeti arasında (r=0,358) pozitif yönlü
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yüzeysel davranış boyutu ile işten ayrılma
niyeti arasında ise r= 0,455 orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu
belirlenmiştir. Bu aslında beklenen bir durumdur çünkü yüzeysel davranışlar gösteren iş
görenlerin işletmeyi sahiplenmesi beklenemeyeceğinden, işten ayrılma niyetlerinin de
olmasına neden olabilmektedir. Benzer bir sonuç Ünlü ve Yürür (2011)’ün, otel
işletmeleri üzerine duygusal emek, duygusal tükenme ve işten ayrılma niyeti arasındaki
ilişkiyi inceledikleri çalışmalarının sonucunda görülmektedir. Çalışmada duygusal emek
davranışlarından yüzeysel davranış ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı pozitif bir
ilişkinin var olduğu ifade edilmiştir.
Tablo 4’de yer alan bağımlı değişkenin örgütsel yabancılaşma, bağımsız değişkenlerin ise
yüzeysel davranış, derin davranış ve samimi davranış arasındaki ilişkinin açıklanmasına
yönelik yapılan analiz sonuçlarına göre, değişkenler arasındaki çoklu doğrusal regresyon
analizinin anlamlı olduğu görülmektedir (F= 9,962; p<0,001). Buna göre, duygusal emek
alt boyutlarından derin davranış boyutuna ilişkin katsayıların regresyon modeli üzerinde
önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu durum korelasyon analizinden elde
edilen bulguları da destekler niteliktedir. Buna göre regresyon modeli ise şu şekildedir:
Örgütsel Yabancılaşma = 2,736+ 0,210 *D.D
Tablo.4 Duygusal Emeğin Alt Boyutları ile Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkiye Ait Çoklu
Regresyon Analizi
Bağımsız
Değişken

B

SH

Sabit

2,736

0,201

Yüzeysel
Davranış

-0,060

0,042

β

-0,079

t

p

13,641

0,000
***
0,153

-1,432

Anlamlılık

F=9,962
p=0,000
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Samimi
Davranış

0,089

0,050

0,109

1,795

0,073

Derin Davranış

0,210

0,057

0,231

3,686

0,000
***

***

*** : p<0,001
Bu modele göre, Derin davranışlardaki bir(1) birimlik artış örgütsel yabancılaşma
düzeyinde 0,210 birimlik artışa neden olmaktadır.
Örgütsel yabancılaşmanın bağımlı değişken ve duygusal emeğin ise bağımsız değişken
olduğu ve etkisinin açıklanması için yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonuçları
tablo 5’te verilmiştir.
Tablo.5 Duygusal Emek ve Örgütsel Yabancılaşma Arasındaki İlişkiye Ait Basit Regresyon
Analizi Sonuçları
Bağımsız
Değişken

B

SH

Sabit

2,982

0,195

Duygusal
Emek

0,197

0,58

β

0,183

t

p

Anlamlılık

15,274

0,000
***
0,001
**

F=11,643
P=0,001
**

3,412

**p<0,01 ; ***p<0,001
Yapılan analiz sonucunda değişkenler arasındaki doğrusal regresyon modelinin anlamlı
olduğu tespit edilmiştir (F=11,643; p<0,01). Buna göre regresyon modeli şu şekilde
kurulabilir: Örgütsel Yabancılaşma = 2,982 + 0, 197* Genel Duygusal Emek
Bu modele göre, duygusal emek davranışlarında meydana gelen bir(1) birimlik artış
örgütsel yabancılaşma düzeyinde 0,197 birimlik artışa neden olmaktadır.
Duygusal emeğin işten ayrılma niyeti üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılan basit
doğrusal regresyon analizi sonuçları tablo 6’da sunulmuştur. Buna göre değişkenler
arasındaki regresyon modelinin anlamlı olduğu tespit edilmiştir (F= 47,294; p<0,001).
Dolayısıyla Basit doğrusal regresyon analizinde, Y=a+bX eşitliği doğrultusunda; İşten
Ayrılma Niyeti= 0,249+ 0,617*Genel Duygusal Emek
şeklinde bir regresyon modeli oluşturulabilir. Buna göre, duygusal emekteki bir (1)
birimlik artış çalışanların işten ayrılma niyetleri üzerinde 0,617’lik bir artış sağladığı
söylenebilir. Bu durum da korelasyon analizini destekler niteliktedir.
Tablo.6 Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiye Ait Basit Regresyon Analizi
Sonuçları
Bağımsız
Değişken

B

SH

Sabit

0,249

0,302

Duygusal
Emek

0,617

0,090

β

0,358

t

p

Anlamlılık

0,825

0,000
***

F=47,294
P=0,000
***

6,877

0,000
***

*** : p<0,001
Elde edilen sonuçlara göre, araştırmanın hipotezleri olan “Otel işletme çalışanlarının
duygusal emek davranışlarının örgütsel yabancılaşma düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi
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vardır.” hipotezinin (H1) ve “Otel işletme çalışanlarının duygusal emek davranışlarının, işten
ayrılma niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” şeklindeki (H2) hipotezinin desteklendiği
tespit edilmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Duygusal emeğin örgütsel yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisini tespit
etmek amacıyla yapılan bu araştırmada korelasyon analizi sonucunda duygusal emek ile
örgütsel yabancılaşma arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu, derin davranış boyutu ile
örgütsel yabancılaşma düzeyi arasında ise pozitif yönlü ama zayıf bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Ayrıca, çalışanların duygusal emek davranışları ile işten ayrılma niyetleri
arasında ise pozitif yönlü zayıf bir ilişki olduğu; buna karşılık örgütsel yabancılaşma ile
işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığı tespit edilmiştir. Yapılan
regresyon analizi sonuçlarına göre de duygusal emek davranışlarının örgütsel
yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti üzerine anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre olumlu duygusal emek davranışları gösteren çalışanların
turizm işletmeleri tarafından takdir edilmesi önemlidir. Çünkü bu durum çalışanların
örgütsel yabancılaşma düzeyinin ve işten ayrılma niyetlerinin artmasına neden
olabilmektedir. Özellikle yüzeysel davranış gösteren çalışanların rol yapması, hissederek
emek göstermemesi işten ayrılma niyetlerinin de artmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle ilgili çalışanlar belirlenerek sebepleri çözümlenmeye çalışılmalıdır. Bununla
birlikte özellikle derin davranış gösteren örgütünü ve işini severek yapan iş görenlerde
otel işletmeleri tarafından ödüllendirilmeli ve takdir edilmeli dolayısıyla örgütsel
yabancılaşma düzeyleri de azaltılmaya çalışılmalıdır. Konuyla ilgili literatür
incelendiğinde, özellikle de turizm sektöründe yapılmış duygusal emek, örgütsel
yabancılaşma ve işten ayrılma niyeti ile ilişkilendirilmiş bir çalışmaya rastlanmaması bu
çalışmanın yapılmasına neden olmuştur. Bu çerçevede elde edilen çalışma sonuçları
literatüre katkı sağlayacağı gibi turizm sektöründeki işletmelere de kaynak olabilecektir.
Diğer taraftan araştırma bulgu ve sonuçları özellikle de termalin başkenti olan
Afyonkarahisar ilinde beş yıldızlı otel işletmeleri açısından durumu ortaya koymak
bakımından da önemli görülmektedir. Bununla birlikte, konunun diğer sektörlerde
uygulanması ve farklı turizm destinasyonlarında yapılması da farklı sonuçların
çıkabilmesine ve karşılaştırılma yapabilme imkanı da sağlayabilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, festivallere katılan turistlerin algıladıkları festival kalitesinin,
bağlılıkları üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Araştırma Balıkesir İli Burhaniye
İlçesinde yapılan deve güreşi festivallerinde 400 turistle yüz yüze anket yöntemi
kullanılarak gerçekleştirilmiş, 374 anket formu analize tabi tutulmuştur. Araştırma
sonucunda festival kalitesi alt boyutlarından festival reklam ve tanıtım ile festival tesis
imkânları boyutlarının festival bağlılığı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu,
yiyecek içecek ikramlarının ise negatif ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Elde edilen bulgular yorumlanarak Türkiye’de düzenlenen festivallerde görev alan
yöneticiler ve araştırmacılar için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Festival Turizmi, Kalite, Bağlılık, Burhaniye, Balıkesir.
GİRİŞ
Türkiye’de turizmin kıyı kesiminde, belli merkezlerde ve yaz mevsiminde yoğunlaşması
önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. 12 aya yayılan ve iç bölgeleri de kapsayan bir
turizm hareketliliği Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisinde de vurgulanan bir husustur.
Bu nedenle, festivaller gibi turizm çeşitliliğin arttıran, etkinliklerin sayısı artmaya
başlamıştır (Tayfun ve Arslan, 2006: 191). Turizmin bu mevsimselleşme problemini,
günümüzde festivaller, ulusal ve uluslararası turizm hareketlerinde olduğu kadar, yerel
turizmin gelişmesinde de etkin bir rol oynayarak nihayete kavuşturma çabası
içerisindedir. Festivaller; ziyaretçilerine, hiç tanımadıkları bir yöreyi görme, farklı bir
kültürü öğrenme ve yaşam tarzları farklı olan insanlarla bir araya gelme fırsatları
vererek, ülke ve yerel turizmin gelişmesine önemli düzeyde hizmet etmektedirler.
Yerel turizmin gelişmesinde etkili olan festival turizmi, misafir ettiği turistlerin bu
festivallerle daha önce katıldığı festivaller arasında karşılaştırmalar yaparak tekrar
ziyaret istekliliğini, eş, dost ve akrabalarına da tavsiye ederek festivallere bağlılıklarının
artırılabilmektedir. Dolayısıyla bu festivallerde sunulan kalitenin, festivallere bağlılığı
olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Alan yazında festival kalitesinin festival
bağlılığına etki ettiğini konu alan çalışmalar görülmektedir (McClinchey, 2008).Bu
çalışmanın da alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
ALAN YAZIN VE HİPOTEZLER
Festival, “dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve
özel önemi olan etkinlik” şeklinde tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Bu tanıma uyan
festivallere örnek olarak Alışveriş Festivalleri, Çocuk Festivalleri, Dini Festivaller
verilebilir. Diğer bir tanıma göre festival “belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin
sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal
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veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Bu tanıma
örnek verilebilecek festivaller, Film Festivalleri, Tiyatro Festivalleri, Müzik Festivalleri
gibi türlerdir. Festival kavramının bir diğer tanımı ise, “bir bölgenin en ünlü ürünü ya da
bölgenin önemli bir değeri için yapılan gösteri, şenlik” şeklindedir (TDK, 2016). Bu
tanıma uyabilecek örnekler ise, Kiraz Festivali, Anma Festivalleri, Yayla Şenlikleri gibi
türler olarak öne çıkmaktadır.
Festivaller, hem dünya insanları arasındaki dostluğu pekiştirirken, hem de tanışılan yeni
kültürlere ve yaşamlara duyulan merakı körükleyerek insanları yeni yerler görmeye
teşvik etmektedir (Çulha, 2008: 1828). Özellikle sıfırdan bir kent imajı oluşturmada ve
kente ait oluşmuş negatif bir imaj ile başa çıkmada uygulanacak stratejilerinden en
önemlilerinden biri kenti ziyarete teşvik ederek basmakalıp yargıları geçersiz kılmaktır.
Söz konusu strateji, ulusal veya uluslararası anlamda ünlü kişiler, karar vericiler,
kamuoyu liderleri ve benzerlerini kente gelmeye ikna ederek, kenti kendi gözleri ile
görmelerini sağlamayı hedeflemektedir. (Avraham, 2004: 471-479).
Önemli bir etkinlik olan festivallerin toplumlar üzerinde ekonomik, kültürel, sosyal ve
çevresel etkileri olduğu ve bu etkilerin hem olumlu hem de olumsuz olabilmektedir.
(Ried, 2007). Festivallerin olumlu etkileri, turizmi geliştirmesi, boş zamanları
değerlendirmede alternatif sunması, ev sahibi halkın yaşam kalitesini toplumsal
gururunu, moralini yükseltmesi, eğitim ve kültürel uzlaşmayla tanıştırması olarak
sıralanabilir. Diğer olumlu etkileri ise yerli halkın kültürel ve sosyal yaşamını
canlandırması, toplum gururunu inşa etmesi, toplumun kaynaşmasını ve turistik
bölgenin imajını geliştirmesidir. Olumsuz sosyal ve kültürel etkiler ise trafik tıkanıklığı,
suç oranları artışı, kötü davranışların artması, vb. olarak sıralanabilir (Pasanen vd., 2009:
115). Olumsuz yanlarından bazıları ise çevreyi kirletmesi, turizmin olumlu imajını
zedelemesi, toplumun değerlerini, kalıplarını değiştirmesidir.
Festivallerin; turizm, eğlence, eğitim, sosyal etkileşim, iş, ticaret ve ilham kaynağı olmak
üzere yedi işlevi bulunmaktadır (Houghton, 2001: 39). Bu işlevleri ile festivaller; yöreye
ziyaretçi sayısını çoğaltmakta, ekonomik getiri sağlamakta, yöre imajını geliştirmekte ve
yerel halkın gururunu artırmaktadır (Litvin ve Fetter, 2006: 44). Diğer taraftan festivaller;
toplumdaki kültürel farklılıkların, kimliklerin, sosyal bağların ve aidiyetlerin gelişmesini
teşvik ederek toplumun yeniden biçimlenmesine de katkı sağlamaktadır (Duffy, 2005:
680).
Festivallerde ziyaretçi memnuniyeti artıran en önemli etken, festival alanıdır. Festival
alanı; program, faaliyetlerin içeriği ve festivalde sunulan hizmetlerin kalitesinden oluşur
(Özdemir ve Çulha, 2009: 370). Turizm alan yazınında hizmet kalitesine yoğun biçimde
odaklanıldığı, hizmetlerin deneyim tarafının ise göz ardı edildiği belirtilmektedir (Chang
v.d., 2009: 29). Festivallerle ilgili araştırmalar, daha çok festivallerin ekonomik ve sosyal
kazanımları üzerine odaklanmakta birlikte; katılımcıların memnuniyeti, davranışları ve
festivallere iştirak nedenleri gibi ziyaretçiler üzerinde yapılan araştırmalara da
rastlanmaktadır (McClinchey, 2008).
Bir işletmenin hizmet kalitesi arttıkça müşteri bağlılığı da artmakta ve işletme değiştirme
eğilimi, fiyat hassasiyeti ve şikayet etme davranışları azalmaktadır (Zeithaml, Berry ve
Parasuraman, 1996: 42).
Günümüz pazarlamasına hakim strateji, müşteri bağlılığı yaratma amacı güden ilişkisel
pazarlamadır. Bu nedenle, araştırmanın konusu, festival bağlılığı ve bağlılığın ön
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koşullarından biri olarak görülen festival kalitesi boyutları arasındaki ilişkiyi incelemek
olarak belirlenmiştir.
Alan yazın incelendiğinde algılanan kalitenin bağlılığa anlamlı etkisinin olmadığına
ilişkin çalışmalar (Bowen ve Chen, 2001, Kouthouris, 2005) mevcuttur. Aynı zamanda
hizmet kalitesinin bağlılıkla ilişkili olduğuna dair yapılan çalışmalar da (Aydın ve Özer,
2004, Barutçu, 2007, Zeithalm vd., 1996, Szwarc, 2005, Rust, Zahorik ve Keiningham,
1996, Grönroos, 2000:128-129, Kim ve Kim, 2004) alan yazında var olup bu çalışmanın
uygulanabilirliğini göstermektedir.
Bu çalışmada Yoon ve diğerlerinin (2012) çalışmasında uyguladığı festivallerde algılanan
kalite ölçeği uygulanarak, festival bağlılığına olan etki ölçülmeye çalışılmış ve alan
yazına katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Buradan hareketle aşağıdaki hipotezler
kurulmuştur:
H1: Katılımcıların algıladıkları festival kalitelerinin, festival bağlılıkları üzerinde pozitif
ve anlamlı bir etkisi vardır.
Bu hipotezden hareketle alt hipotezler geliştirilmiştir.
H1a: Katılımcıların algıladıkları festival tanıtım ve reklam alt boyutunun, festival
bağlılıkları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H1b: Katılımcıların algıladıkları festival tesis imkanları alt boyutunun, festival bağlılıkları
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H1c: Katılımcıların algıladıkları festival yiyecek ikramları alt boyutunun, festival
bağlılıkları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H1d: Katılımcıların algıladıkları festival programı alt boyutunun, festival bağlılıkları
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
YÖNTEM
Çalışma evrenini Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde yapılan deve güreşi festivallerine
katılan yerli turistler oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama tekniği olarak anket
uygulaması yapılmıştır. Kolayda örnekleme yöntemiyle uygulanan ankette festival
kalitesi ve festival bağlılığı boyutları ölçülerek, festival kalitesi alt boyutlarının festival
bağlılığına olan etkisi incelenmiştir. Anket üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci bölümde,
misafirlerin sosyo-ekonomik ve demografik bilgilerini kapsayan sorular yer almaktadır.
İkinci bölümde festival kalitesi, üçüncü ve son bölümde festival bağlılığı değişkenlerine
ait 5’li Likert tipi ölçekler kullanılmıştır. Kullanılan ölçekler Yoon ve diğerlerinin (2010)
çalışmasından alınarak festival kalitesi; festival tanıtım ve reklam boyutu, festival tesis
imkânları boyutu, yiyecek ikramları boyutu ve festival programı boyutu olarak
sınıflandırılmış ve 15 ifadeden oluşmaktadır. Festival bağlılığı değişkeni de yine Yoon ve
diğerlerinin (2010) çalışmasından alınmış, 3 ifadeden oluşmaktadır. Anket formu
Balıkesir İli Burhaniye ilçesinde yapılan deve güreşi festivallerine katılan yerli turistlerle
kolayda örnekleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Ocak 2016 tarihleri arasında
gerçekleştirilen uygulamada toplam 400 kişiye ulaşılmıştır. Araştırmanın ana kütle
tanımına uygun olarak doldurulmuş 400 anket formu içerisinde çeşitli nedenlerle bazı
anket formları analize dâhil edilmemiştir. Bu eleme sonucunda 374 anket formu
değerlendirmeye alınmıştır.
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Verilerin Analizi
Verilerin analizinde iki aşamalı bir yaklaşım izlenmiştir. Öncelikle açıklayıcı ve
doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak, örneklem yeterliliği değerlendirilmiştir. İkinci
aşamada ise yapısal eşitlik modeli test edilmiş ve çok boyutlu modelin geçerli bir model
olup olmadığı iyilik uyum değerleriyle analiz edilmiştir. Yapısal eşitlik modelinin
geçerliliğinin belirlenmesinde ki-kare/serbestlik derecesi oranı, CFI, GFI, AGFI, NFI,
SRMR, RFI ve RMSEA indeksleri kullanılmıştır. Demografik değişkenlerin
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde
SPSS 20.0 ve Amos 20.0 paket programları kullanılmıştır.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri
Araştırma katılımcılarının %75,5’ini erkekler, %35,5’ini kadınlar oluşturmaktadır.
Araştırmaya katılan katılımcılar yaş grupları açısından değerlendirildiğinde, %40’ının 2535 yaş grubu aralığında, %38’inin 18-24 yaş grubu aralığında, %13,5’inin 36-45 yaş grubu
aralığında ve %5’inin 46-55 yaş grubu aralığında ve son olarak % 3,5’inin 25 ve altı yaş
grubu aralığında olduğu görülmektedir. Araştırma katılımcılarının eğitim durumlarına
göre ise lise mezunu olanların toplam katılımcılar içerisindeki payı % 36, yüksekokul%
32, ortaokul mezunları % 23,5ve ilköğretim mezunları % 5,5 ve lisansüstü mezunları %
3’dür. Diğer meslek gruplarına ait katılan katılımcıların oranı % 28, öğrenciler % 24, işçi
% 16, işsizler % 14esnaflar % 12,ve memurlar % 6’dır. Katılımcıların gelir düzeylerine
göre en yüksek paya sahip gelir 1 – 1000 TL aralığında ve yüzdesi 46’dır. 1501 – 2501 TL
arlığında gelir elde edenlerin oranı % 28,5, 1001- 1500 TL gelir elde edenlerin oranı % 23,
2501 TL ve üzeri gelir elde edenlerin oranı % 2,5’dir.
Ölçeklere ilişkin AFA ve DFA
Çalışmanın bu bölümünde araştırmada kullanılan ölçeklere yönelik açıklayıcı ve
doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi yapılırken KMO,
Barlett’s test ve Cronbach alpha sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizi sürecinde öncelikle uyum iyiliği değerleri değerlendirilmeye alınmıştır. Ölçeğin
yeterli iyilik uyum değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Analiz sürecinde gizil
değişkenleri yeterli düzeyde temsil etmeyen, düşük standardize yüke sahip ve teorik
değerlerinin altında t değerine sahip (< 1,96) gözlemlenen değişkenler ölçekten
çıkarılmıştır. Festival kalitesi boyutuna ilişkin yapılan açıklayıcı faktör analizi (AFA)
tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo1: Festival Kalitesi Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi
İfadeler
FTİ2
FTİ3
FTİ1
FTR1
FTR4
FTR2
FTR3
FYİ3
FYİ2
FYİ1

Faktör Yükü
,791
,785
,762

Faktör Yükü

Faktör Yükü

Öz Değer
2,329

,837
,772
,691
,557

2,299

,823
,784
,567

896

1,886

KMO andBartlett's Test: ,859 Sig.: ,000
Cronbachalpha: ,839
Açıklanan Varyans: 65,135

FTİ: Festival Tesis İmkânları
FTR: Festival Tanıtım ve Reklam
FYİ: Festival Yiyecek İkramları

Tablo 1 incelendiğinde; 10 değişkenin hangilerinin öncelikli olduğuna dair 3 faktörel
boyut belirlenmiştir. Bu faktörel boyutlara ait faktör yükleri ve öz değer değerleri tabloda
görülebilmektedir. Araştırma da KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi sonucu 0,85 olarak
elde edilmiştir. KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testi, örnekleme yeterliliğini ölçmeye
yarayan bir test olup örnek büyüklüğü ile ilgilenir. Bu testin sonucu bir oran olup %
60,0’ın üstünde olması arzulanır (Yavuz, 2007: 96). Dolayısıyla çalışmada elde edilen
sonuç, örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu göstermektedir. Araştırma da 0,05
anlamlılık düzeyinde bir sonuç elde edebilmek adına faktör yükü 0,5’ten küçük olan
önermeler analizden çıkartılmıştır. Çalışmada Barlet testinin P değeri 0,000 olarak elde
edilmiş ve analizde elde edilen sonuçların anlamlılığı gösterilmiştir. Katılımcıların
festival kalitesi algılarını belirlemek amacıyla oluşturulan değişkenlerin güvenilirlik
katsayısı (Cronbach Alfa) 0,83 olarak bulunmuştur. Araştırmada yer alan değişkenlerin
yüksek güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir. Festival kalitesi ölçeğine yönelik
açıklanan toplam varyans 65,135 olarak elde edilmiştir. Çalışmanın bu kısmında Yoon ve
diğerlerinden alınan festival kalitesi ölçeği alt boyutlarından olan festival programı alt
boyutu yeterli öz değer değeri taşımadığı için ölçekten çıkartılmıştır. Dolayısıyla kurmuş
olduğumuz alt hipotez olan H1d hipotezi bu bölümde ret edilmiştir. Festival kalitesi ve
Festival bağlılığı ölçeğine yönelik doğrulayıcı faktör analizi sonuçları şekil 1’de
gösterilmektedir.
Şekil 1: Festival Kalitesi ve Festival Bağlılığı Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör
Analizi

Şekil 1 incelendiğinde düzeltme işlemleri sonucunda ortaya çıkan iyilik uyum değerleri:
ki-kare/sd 1,48, RMSEA 0,49, NFI 0,92, CFI 0,97, GFI 0,94, AGFI 0,90, SRMR 0,48 ve RFI
0,89 olarak belirlenmiştir. Sonraki aşamada ölçeğin yapısal geçerliliğini tespit etmek için
DFA uygulanmış; AVE (ortalama varyans) ve CR (bileşik güvenilirlik) değerleri
hesaplanmıştır. Araştırma ölçeğinin yapısal geçerliliğine ait veriler Tablo 2’de yer
almaktadır.
Tablo 2: Festival Kalitesi Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Yapı

İfade

S. Y.
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SMC

C.R.

AVE

Tanıtım
Reklam

ve

Yiyecek
İkramları

Tesis
İmkanları

Festival
Bağlılığı

Güreş tanıtımı ve reklamı konusundaki
düşüncem
Tabela bilgilendirmesi ve yön işaretleri güzel
hazırlanmış
Güreş broşürleri iyi hazırlanmış ve
içeriğindeki bilgiler gayet anlaşılırdı
Belediye çalışanları güreşler süresince
görevlerini iyi yerine getirdiler.
Organizasyonda sunulan ikramlar çeşitli ve
yeterliydi.
Sunulan ikramların lezzeti iyiydi
Yiyecek,
içecek
fiyatları
uygundu
(köfte,ayranv.b.)
Organizasyonda otopark ve araç parkında
sorun yaşamadım
Güreşlerde oturma alanları iyi hazırlanmış
ve seyre uygundu.
Organizasyonda tuvalet imkanı sağlanmıştı
Festivaldeki etkinliklere bir daha katılmayı
düşünüyorum

Arkadaşlarıma ve çevremdeki insanlara
festivale katılmalarını tavsiye edeceğim

,689

,475

,674

,455

,725

,526

,659

,434

,663

,440

,760

,578

,560

,314

,719

,517

,763

,582

,758

,574

,783

,601

,826

,683

,781

,50

,702

,47

,791

,55

,705

,48

Ölçüm modeli için yeterli uyum değerleri bulunduktan sonra modelin güvenirliğini
belirlemek için yakınsak ve ıraksak geçerlik analizleri yapılmıştır. Yakınsaklık geçerliliği
için Fornell ve Larcker’in (1981) önerdiği yöntem kullanılmıştır. Bu metodolojiye göre
ölçeğin yakınsaklık geçerliliğinin sağlanabilmesi için değişkenlere ait ortalama açıklanan
varyans (AVE) değerlerinin 0,50’nin üzerinde; bileşik güvenilirlik değerlerinin (CR) ise
0,70’in üzerinde olması gerekmektedir. Tablo 2’de görüldüğü üzere araştırma ölçeğinde
yer alan değişkenlerinin bileşik güvenilirlik değerleri (CR) 0,70 değerinin üzerindedir.
Değişkenlerin ortalama açıklanan varyans değerleri (AVE) yiyecek ikramları değişkeni
hariç kritik değer olan 0,50’nin üstündedir. Yiyecek ikramları boyutu 0.47 AVE değeri ve
festival bağlılığı boyutu 0,48 AVE değerine sahiptir. Bu değişkenlerin bileşik güvenilirlik
değerleri 0,70 değerinden yüksek olduğu için yakınsaklık geçerliliği sağlanmaktadır.
Dolayısıyla doğrulayıcı faktör analizi sonucunda dört değişken yakınsaklık geçerliliğini
sağlamaktadır. Gözlenen değişkenler ait oldukları boyutları yeterli oranda ve birbirleri
ile tutarlı olarak açıklamaktadırlar. Sonraki aşamada, yapısal geçerlilik ile ilgili kesin bir
karar verebilmek için, bu boyutların ıraksaklık geçerliliği tespit edilmiştir. Modelin
ayrışma geçerliliğinin tespitinde Fornell ve Larcker’in (1981) önerdiği metodolojiden
yararlanılmıştır. Buna göre, bir faktöre ait ortalama açıklanan varyans değerinin (AVE)
karekökünün, bu faktörün diğer faktörlerle olan korelasyon değerlerinden büyük olması
ıraksak geçerlilik için yeterlidir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre modeldeki
boyutların ayrı yapılar olduğu ve ıraksak geçerliliğinin sağlandığı görülmektedir. Iraksak
geçerlilik ile ilgili veriler Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3 : Ölçeğin Iraksak Geçerliliği
1
FTR(1)

2

3

0,746
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4

FYİ (2)

0,703

0,687

FTİ (3)

0,526

0,648

0,666

FB (4)

0,655

0,643

0,475

0,686

Yapısal Eşitlik Modeli
Hipotezlerin testi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerini
bu teknik ile bir arada test etmek mümkün olabilmektedir. Hipotetik ilişkileri kapsayan
yapısal modelin Amos programı ile analizinden elde edilen iyilik uyum değerleri veriye
uygunluğuna işaret etmektedir. Analiz sonucunda elde edilen iyilik uyum değerleri
Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Modelin İyilik Uyum Değerleri
χ2

71,05

χ2 /df

RMSEA

SRMR

GFI

AGFI

NFI

CFI

RFI

≤5

<0.8

<0,10

≥.90

>0.80

≥0.90

≥.90

≥.85

1,48

0,49

0,46

0,94

0,90

0,92

0,97

0,89

Bu aşamada, modelin eldeki veriye uygunluğunu gösteren ve alan yazında en sık
kullanılan χ2/df, RMSEA, SRMR, GFI, AGFI, NFI, CFI ve RFI model uyum indeksleri
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda ortaya çıkan değerler modelin iyilik
uyum değerlerinin kabul edilebilir seviyede olduğunu göstermektedir. Şekil 2’de yapılan
yapısal eşitlik modeli gösterilmektedir.
Şekil 2: Yapısal Eşitlik Modeli

Değişkenler arasındaki ilişkilere ait standardize edilmiş parametre tahminleri, t değerleri
ve modelin değişkenlerdeki açıklama gücü Tablo 5’te verilmiştir. Tablo 5’te de görüldüğü
üzere algılanan festival kalitesi alt boyutlarından festival tesis imkânları ve festival
tanıtım ve reklam alt boyutları, festival bağlılığını pozitif ve anlamlı bir şekilde
etkilemektedir. Bu noktadan hareketle H1ave H1b hipotezlerinin geçerliliği kanıtlanmış
bulunmaktadır. Festival kalitesi alt boyutlarından festival yiyecek ikramları, festival
bağlılığını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Dolaysıyla H1c hipotezi
reddedilmiştir.
Tablo 5: Yapısal Eşitlik Modeli İçin Standardize Edilmiş Yol Katsayıları ve t Değerleri
Değişkenler Arası İlişki
FTİa – FBa
FTRa – FBa

Parametre Tahmini
0,68
0,35
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t Değeri
5,482*
2,609*

Kabul/Red
Kabul
Kabul

FYİa – FBa
Festival Bağlılığı R2: 0,79
*p<0,01

-0,12

-1,133

Red

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada festival turizminde sunulan ürünlere yönelik algılanan kalite ve bağlılık
arasındaki nedensellik ilişkileri incelenmiştir. Günümüzde destinasyonlar arasındaki
rekabet oldukça fazladır. Ülkemizde turizmin 12 aya yayılabilmesinde, alternatif turizm
arz olanaklarına sahip olan destinasyonlar gerek rekabetçi pazar ortamında, gerek
üretilen mal ve hizmetin çok özele indirgenmesinde rakiplerine oranla büyük avantaj
elde etmektedirler. Termal turizm, gastronomi turizmi, festival turizmi, yayla turizmi,
botanik turizmi gibi alternatif turizm çeşitleri destinasyonların tanıtımı ve ülke turizmi
adına büyük önem taşımaktadır. Festival turizmi alternatif turizm çeşitleri arasında
süreklilik bakımından en dinamik turizm çeşitlerinden biridir. Ancak festival turizmi
olanaklarına sahip olmanın getirdiği avantajı yapılan hizmet sunumu ve tüketici
beklentilerinin yeterince karşılanamaması gibi nedenlerle dezavantaja dönüştürmek
olasıdır. Dolayısıyla gelişen festival turizminde hizmet kalitesini arttırıp turist
memnuniyetini yükselterek sadık müşteriler yaratabilir.
Çalışmada ortaya çıkan sonuçlar, araştırmada ortaya koyulan modelin geçerli bir model
olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmada bir hipotez açıklayıcı faktör analizi kısmında
reddedilmiştir (H1d). Çalışma modelinin test edilmesi sonucunda 2 hipotez kabul edilmiş
(H1a, H1b), 1 hipotez reddedilmiştir (H1c). Yapılan analizler sonucunda Burhaniye
ilçesinde yapılan deve güreşi festivallerinde sunulan yiyecek ikramlarının turistlerin
bağlılıkları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Festival kalitesi alt
boyutlarından festival tanıtım ve reklam ile festival tesis imkanları alt boyutlarının
turistlerin bağlılıkları üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
Alan yazında hizmet kalitesinin bağlılık üzerinde pzitif ve anlamlı bir etkisi olmadığı
(Bowen ve Chen, 2001, Miranda, 2008, Kouthouris, 2005) sonucu bulunan çalışmalar
olmasına rağmen , Bugüne kadar festival turizmi alanında, festivallerde sunulan hizmet
kalitesinin tüketicilerin bağlılıklarını etkilediğini gösteren araştırmalar (Aydın ve Özer,
2004, Barutçu, 2007, Zeithaml vd., 1996: 37-43, Bloemer, vd. 1999, Clottey vd., 2008: 43,
Kim, vd., 2004: 145-159) Burhaniye Deve Güreşi Festivallerinde gerçekleştirilen bu
araştırma sonuçlarıyla desteklenmiştir.
Araştırmada ortaya çıkan sonuçlardan ilki yapılan festivallerde sunulan yiyecek
ikramlarının turistlerin bağlılıkları üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğudur. Bu
festivallerde sunulan deve sucuğu, köfte gibi atıştırmalık olarak tabir edilen ürünler
yiyecek ikramlarını oluşturmaktadır. Deve sucuğunun normal dana sucuğuna göre daha
ekşi bir tadının olması turistlerin bu ürünü beğenmemesinde rol oynadığı söylenilebilir.
Aynı zamanda aperatif olarak sunulan ürünlerde algılan kalitede negatif bir etki
yaratabilir. Bu ürünlerin festival bölgelerine hijyen kurallarına uygun mutfaklar
hazırlanarak, buralardan servis edilmesi turistlerin bu ürünlere olan ilgisini artırabilir.
Burhaniye Deve Güreşi organizasyonu ve ülkemizdeki diğer deve güreşi
organizasyonlarını düzenleyen kişiler bu bulguyu değerlendirerek gerekli çalışmaları
yapmaları turistlerin bağlılıklarının artmasında önemli rol oynayabilir. Araştırma
sonuçlarından bir diğeri festival tanıtım ve reklam faaliyetlerinin turistlerin bağlılıklarına
olumlu ve anlamlı bir etki yaptığıdır. Festivalde kullanılan yer yön işaretleri, hazırlanmış
olan el broşürleri ve içerikteki bilgiler ve çalışanların turistlere sözsel olarak tanıtımı
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festival tanıtım ve reklam boyutunu oluşturmaktadır. Festivallerde kullanılan tanıtım ve
reklam çabaları, turistlerin Burhaniye Deve Güreşi Festivalini tekrar ziyareti ve eş, dost,
akrabalarına tavsiye edebilmesinde önem taşıdığı söylenebilir. Araştırma sonuçlarının
sonuncusu festival tesis imkanlarının turistlerin bağlılığına olumlu ve anlamlı etki
ettiğidir. Festival için hazırlanan otopark hizmeti, oturma alanları, seyir alanları ve
tuvaletler, festival tesis imkânlarını oluşturmaktadır. Festivaldeki tesis imkanları
turistlerin deve güreşlerinden keyif alması adına ve kendilerini bu yöreye ait hissetmesi
adına tasarlandığı, aynı zamanda turistlerin deve güreşinin dinamizmini hissetmesinde
önemli rol oynadığı söylenebilir.
Dünya’da düzenlenen festivallere bakıldığında; Rio Karnavalı, İspanya Boğa Güreşleri,
Salvador de Bahia Karnavalı gibi büyük festivaller düzenlenmektedir. Bu festivaller
incelendiğinde; Rio karnavalına bir milyonu aşkın kişinin katıldığı, Salvador de Bahia
karnavalına 4 milyonu aşkın kişinin katıldığı ve 65 radyo istasyonu, 75 dergi, 139 video
yapımcısı, 21’i uluslararası olmak üzere 97 gazete, 14 televizyon kanalı ve 168 internet
sitesi aracılığıyla 135 ülkede yayınlandığı, İspanya Boğa Güreşleri festivallerinden elde
edilen gelirin 6 milyon euro’yu geçtiği ve bu elde edilen gelirin futbol dışında hiçbir
organizasyondan elde edilemediği görülmektedir (riocarnaval, 2016, Gezmek, 2016,
listelist, 2016, formusa, 2016). Türkiye’de yapılan festivallerde de Dünya’da yapılan bu
büyük festivallerin organizasyonları örnek alınarak, yerel yönetimlerin de desteğiyle
daha fazla turistin katılımı ve bu turistlerde aidiyet ve bağlılık duygusu oluşumu
sağlanabilir.
Burhaniye Deve Güreşi Festivali’nde ortaya koyulan hizmetin kalitesi, turistler adına
olumlu karşılanmaktadır. Ancak yiyecek ve içecek ikramlarında ki kalitenin daha da
yukarıya çıkartılarak turistlerin bu festivale ve dolayısıyla Burhaniye ilçesine olan
bağlılıkları artırılabilir.
Araştırmada veri ve bilgilerin toplandığı bölgenin Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesi ile
sınırlandırılması, elde edilen sonuçların genelleştirilmesini engellemektedir. Ancak, bu
kısıtlara rağmen araştırma deve güreşi festivallerine yönelik algı düzeyleri hakkında fikir
vermekte ve gelecek çalışmalara referans oluşturacak niteliktedir. Bu araştırmada,
turistlerin bağlılık düzeylerini etkileyen faktörler dört adet festival kalitesi boyutuyla
sınırlandırılmıştır. Gelecekteki araştırmalarda festivallerin genel nitelikleri, tutum, imaj
ve destinasyon kimliği gibi değişkenlerin bağlılık üzerindeki etkisi ölçülebilir.
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ÖZET
Turizmde yer alan seyahat işletmeleri olarak, tur operatörleri ve seyahat acentaları,
turizm endüstrisinin dinamik yapı taşları konumundadır. Turistler, tatillerini kendileri
planlamak yerine, planlı bir tatil geçirmek istiyorlarsa paket turu tercih etmekte ve
ulaştırma, konaklama, yeme-içme ve diğer hizmetleri bir fiyattan bileşik bir ürün olarak
satın almaktadırlar. Bu bakımdan turizmin geliştirilmesinin gerekliliği doğrultusunda,
mal ve hizmetlere yönelik turistik tüketici talebinin analiz edilmesi oldukça önemli bir
husustur. Seyahat acentalarının düzenlediği paket turlara yönelik e-şikâyetlerin
incelenerek tekrar satın alma(ma) niyeti çerçevesinde değerlendirilmesini amaçlayan bu
çalışma, bir sorunu derinlemesine araştıran nitel bir çalışmadır. Araştırma verisi olarak
‘‘www.sikayetvar.com’’ sitesinden elde edilen 2015 yılına ait 2457 adet şikâyet metni
çözümlenmiş ve tekrar satın alma(ma) niyeti ile ilgili olan 178 adet metin, içerik analizi
yöntemi ile çözümlenmek üzere çalışmaya alınmıştır. Çözümlenen metinlerde, öncelikle
tüketicilerin tekrar satın alma niyetinin olumsuz yönde etkilendiğini gösteren cümleler
belirlenmiştir. Çözümlemenin ikinci aşamasında ise, tekrar satın alma niyeti ile ilişkili
şikâyet metinleri, araştırmanın ana sorunu ve alt sorunları çerçevesinde kategorilere
ayrılmak üzere, açık kodlama yöntemi aracılığı ile kodlanmıştır. Kodlanan veri içinde yer
alan sözcükler, alanyazında “mikro analiz” olarak adlandırılan yöntem ile tek tek
incelenmiş, kendi aralarında ilişkilendirilerek sınıflandırılmıştır. İçerik analizi ile yapılan
tüm çözümlemeler sonucunda veriler, 4 boyut ve 9 tema altında toplanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tekrar Satın Alma(ma) Niyeti, E-Şikâyet, Seyahat Acentaları
GİRİŞ
Turistik tüketici tarafından paket tur gibi bir turistik ürün, gereksinimlerinin karşılandığı
faydalar şeklinde görülmekte ve bu bileşim, turist tarafından belirli bir fiyattan satın
alınan bir deneyim olarak algılanmaktadır. Toplam turistik ürünün bileşenleri, çekim yeri
çekicilikleri, kolaylıkları ve imajı, çekim yerine ulaşılabilirlik ve turiste uygulanan
fiyattan oluşmaktadır (Middleton, 1989; Küçükaslan, 2009; Vengesayi vd., 2009). Bu
bağlamda turistlerin ödedikleri paranın karşılığını almaları ise, kısa tatilleri süresince
değişik çekim yeri çekiciliklerini, ulaşılabilirliğini ve kolaylıklarını sorunsuz bir şekilde
deneyim etmeleri ile mümkün olmaktadır (Duman vd., 2007).
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Küreselleşmenin hız kazandırdığı bilgi teknolojilerinin ve internetin 1990’lı yıllardan
itibaren gelişimi, geleneksel pazarlama anlayışına yeni bir boyut getirmiştir. Bu
gelişmeler turizm ve seyahat sektöründe de köklü değişikliklere yol açmaktadır (Buhalis,
1998; Allen, 1998). İnternet ile iletişimin daha geniş ve daha az zaman alarak kitlelere
ulaşımı, internetin iş boyutlu kullanımına ve işin internet üzerinden pazarlanmasına
olanak vermektedir. Konuya seyahat acentaları açısından bakıldığında ise, internet
üzerinden pazarlamanın üstün ve zayıf yanları bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu üstün
ve zayıf yanların iyi analiz edilebilmesi ise, seyahat acentalarının varlıklarını
sürdürebilmeleri, rekabeti daha iyi karşılayabilmeleri, kârlılıklarını arttırabilmeleri ve
yeni fırsatlar yakalayabilmeleri açısından önem arz etmektedir (Çolakoğlu ve Ataman,
2007). Zira işletmelerin ürün ve hizmetleri ile ilgili müşterilerin yaşadıkları
memnuniyetsizliklere ilişkin yorum ve mesajlar (ıslıklar), küresel bir çığlık etkisi
yaratabilir (Barlow ve Moller, 2009). İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte,
turistik tüketiciler, tükettikleri mal ve hizmetler ile ilgili fikirlerini sosyal paylaşım
sitelerinde belirtmektedirler. Bu durum, siteleri inceleyen, sitelere üye olan diğer
potansiyel talep üzerinde ilk kez satın alma(ma) ya da tekrar satın alma(ma)
davranışlarını etkilemektedir. Bu bakımdan bu çalışmada seyahat acentalarından hizmet
satın alan tüketicilerin e-şikâyetleri, tekrar satın alma(ma) niyeti çerçevesinde
incelenmiştir.
Araştırmanın ana amacı, seyahat acentalarının hizmetlerine yönelik e-şikâyetlerin
çözümlenerek, tüketicilerin tekrar satın alma(ma) niyetine olan etkisinin keşfedilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın ana sorunu, “seyahat acentalarından hizmet satın
alan tüketicilerin şikâyetleri nelerdir ve tekrar satın alma(ma) niyetine olan etkisi nedir?”
olarak belirlenmiştir. Ayrıca, araştırmanın ana amacı doğrultusunda oluşturulan ve
araştırmanın keşifselliğine katkı sağlayacağı düşünülen 5 adet alt sorun belirlenmiştir.
Araştırmanın evrenini, tüketicilerin seyahat acentalarına yönelik e-şikâyetler
oluştururken, araştırmanın örneklemine ilişkin veriyi ise www.sikayetvar.com
adresinden elde edilen, 2015 yılına ait 2547 adet şikâyet metni oluşturmaktadır. İnceleme
sonucunda, tekrar satın alma(ma) niyeti ile ilgili olan 178 adet metin, içerik analizi
yöntemi ile çözümlenmek üzere çalışmaya alınmış ve yapılan çözümleme sonucunda 4
boyut ve 9 tema saptanmıştır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Tüketici satın alma karar süreci, gereksinimlerin belirmesi ile hem içten hem de dıştan
bilgi arama, satın alma öncesi diğer seçenekleri tanıma, satın alma ve tüketim, satış
sonrası değerlendirme ile doyuma ulaşma/ulaşamama ya da kullanılan ürün/hizmeti
elden çıkarma olarak gerçekleşmektedir (Blackwell vd., 2001). Bu süreçte seçeneklerin
değerlendirilmesi sonrası, satın alma ya da almama kararı verilmektedir. Karmaşık bir
süreç olan karar verme modelinde aynı zamanda çıktı unsurunu oluşturan tüketici satın
alma davranışı, tekrar satın alma ve sadakat gibi davranışları içermektedir. Diğer taraftan
tur operatörleri ve seyahat acentaları ürettikleri paket turlarla, zor olan bu satın alma
kararını artık basit bir karar hâline getirmişlerdir. Satın alma davranışı, satın alma
niyetinden sonra ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla turist beklentilerini karşıladıysa ve
olumlu izlenimler edindiyse aynı yere tekrar gitmek ya da aynı tur operatörü ya da
seyahat acentası hizmetini tekrar satın almak isteyebilir. Ancak bunun tam tersi bir
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durumda ise, kendisi aynı yere bir daha gitmeyeceği ve aynı işletmeden hizmet satın
almayacağı gibi gidecek ve satın alacak olan kişileri de olumsuz etkileyebilir (İslamoğlu
ve Altunışık, 2013; Hacıoğlu, 2014).
Ajzen (2002)’ e göre bir bireyin davranışını ancak bireyin niyeti ile ölçmek mümkündür.
Bireyin niyeti, davranışı etkileyen motivasyonel faktörleri kapsamakta ve bireyin bir
davranışı gerçekleştirme konusunda ne kadar istekli olduğunu belirtmektedir. Genel
olarak, güçlü niyetlerin davranışları ortaya çıkardığını söylemek mümkündür. Bireyin,
zaman, para ve beceri gibi niyeti destekleyen yetenek ya da kaynaklara sahip olması da
niyetini gerçekleştirmede önemli bir faktördür (Ajzen, 1991: 182). Bu nedenle, gerekli
yetenek ve kaynağa sahip olmak koşulu ile, güçlü tekrar satın alma niyetine sahip olan
bireyler, tekrar satın alma davranışını gerçekleştirecektir (Perng vd., 2014: 26). Bu nedenle
turizm endüstrisinin zorlu rekabet ortamı göz önüne alındığında, turistik tüketicilerin
tekrar satın alma(ma) niyetini etkileyen faktörlerin anlaşılması bir gereklilik olarak
karşımıza çıkmaktadır (He ve Song, 2008: 12).
Tekrar satın alma niyetini, Hellier vd. (2003), bireyin mevcut durumunu ve olası
durumları dikkate alarak, belirli bir hizmeti aynı işletmeden tekrar satın alması ile ilgili
kararı şeklinde tanımlamaktadır. Chinomona ve Dubihlela (2014), tekrar satın alma
niyetini, müşteri tatmini, işletmeye duyulan güven ve işletmeye bağlılık bakımından
kullanılan en önemli göstergelerden biri olarak değerlendirmektedir. Nitekim tekrar satın
alma niyetini etkileyen faktörleri saptamaya ilişkin yapılan bazı araştırmalarda müşteri
tatmininin, tekrar satın alma niyetini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği bulgulanmıştır
(He ve Song, 2008; Li ve Hong, 2013).
Çetinsöz (2011) tarafından yapılan diğer bir araştırmada ise fiziksel risk, memnuniyet ve
zaman riski boyutlarının, turistlerin tekrar ziyaret niyetlerini etkiledikleri saptanmıştır.
Talassoterapi merkezlerini ziyaret eden turistik tüketicilerin memnuniyet derecelerinin
belirlemesine yönelik yapılan başka bir araştırmada ise, çok memnun olan turistlerin
oranı %91, memnun olan turistlerin oranı ise %92 olarak belirlenmiştir. Turistlerin %93
ise, işletmeyi tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir (Gülmez ve Türker Özaltın, 2012).
Algılanan otel imajı ve hizmet kalitesi ile tekrar satın alma niyeti arasındaki ilişkilerin
incelendiği farklı bir araştırmanın bulguları ise, otel müşterilerinin imaj ve hizmet kalitesi
algıları ile tekrar satın alma davranışları arasında niyetsel bir ilişkinin varlığını
göstermektedir (Çabuk vd., 2013). Özer vd. (2015) tarafından Planlı Davranış Teorisi
modelinin genişletilmiş hali kullanılarak yeşil yıldızlı otelleri ziyaret eden müşterilerin
bu otelleri tekrar ziyaret etme niyetlerinin incelediği araştırmada, hizmet kalitesinin ve
sübjektif normun tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde etkilediği, ancak tutumun ve
algılanan davranışsal kontrolün tekrar ziyaret etme niyetini etkilemediği saptanmıştır.
www.sikayetvar.com ve www.sikayetim.com sitelerinde yer alan e-şikâyetlerin içerik
analizi yoluyla incelendiği bir araştırmada, yurtiçi paket turlarda transfer hizmetleri,
konaklama tesisleri ve işletme politikası, yurt dışı paket turlarda ise; rehber otel ve
işletme politikası ana başlıklarındaki müşteri şikâyetleri ile karşılaşıldığı belirlenmiştir
(Çolakoğlu vd., 2009). Çulha vd. (2009) tarafından otel işletmelerine yönelik yine eşikâyetlerin hangi kategoriler altında toplandığını belirlemeye yönelik yapılan
araştırmada, 8 temel ve 42 alt kategori tanımlanmış ve yiyecek-içecek, odalar ve işgören
ile ilgili şikâyetlerin ilk üç sırada olduğu belirtilmiştir. Yerli turistlerin e-şikâyetlerinin
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satın alma kararlarına etkileri bakımından değerlendirildiği diğer bir araştırma
sonucunda ise, tatile gidenler için internet ortamındaki şikâyet/tavsiye web siteleri, tatil
seçenekleri hakkında bilgi toplamak ve daha önce tatil deneyimi yaşamış kişilerin
yorumlarının okunmasının ardından nihai satın alma kararının verilmesinde önemli bir
kaynak olarak gösterilmektedir. Ayrıca araştırma sonucunun daha önce Google ve
Nielsen araştırma şirketi ile ortaklaşa gerçekleştirilen araştırma sonuçlarıyla paralellik
gösterdiği de belirtilmektedir (Yakut Aymankuy, 2011).
YÖNTEM
Araştırma, seyahat acentalarından hizmet satın alan tüketicilerin şikâyetlerinin
incelenerek tekrar satın alma(ma) niyetlerine olan etkilerinin incelenmesi bakımından
keşifsel bir çalışmadır. Bu nedenle, araştırmada yöntem olarak “neden? nasıl?” gibi
sorulara cevap verebilen (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 55), keşifsel yönü daha baskın olan ve
bu yönüyle sosyal bilimlerin bir kolu olan turizm araştırmalarına daha uygun olduğu
düşünülen nitel araştırma seçilmiştir.
Araştırmanın ana amacı, seyahat acentalarının hizmetlerine yönelik e-şikâyetlerin
çözümlenerek, tüketicilerin tekrar satın alma(ma) niyetine olan etkisinin keşfedilmesidir.
Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın ana sorunu, “seyahat acentalarından hizmet satın
alan tüketicilerin şikâyetleri nelerdir ve tekrar satın alma(ma) niyetine olan etkisi nedir?”
olarak belirlenmiştir. Araştırmanın ana amacı doğrultusunda oluşturulan ve araştırmanın
keşifselliğine katkı sağlayacağı düşünülen alt sorunları “Tüketicilerin acentaların
sunduğu hizmetler ile ilgili şikâyetleri nelerdir? Tüketicilerin acentalarda ya da diğer
turizm işletmelerinde istihdam edilen işgörenler hakkındaki şikâyetleri nelerdir?
Tüketicilerin acentalar tarafından iade edilemeyen ücretler ile ilgili şikâyetleri nelerdir?
Tüketicilerin acentaların yanıltıcı ya da eksik bilgi verilmesi ile ilgili şikâyetleri nelerdir?
Tüketicilerin acenta tarafından yapılan değişiklikler ve iptaller ile ilgili şikâyetleri
nelerdir?” şeklinde belirlenmiştir.
Araştırmanın evrenini tüketicilerin seyahat acentalarına yönelik e-şikâyetleri
oluştururken, araştırmanın örneklemine ilişkin veriyi ise www.sikayetvar.com
adresinden elde edilen, 2015 yılına ait şikâyet metinleri oluşturmaktadır. Araştırma
kapsamında, öncelikle 2015 yılı Ocak-Aralık ayları içerisinde, seyahat acentaları
hakkında yazılan 2457 adet e-şikâyet metini incelenmiş ve tekrar satın alma niyeti ile
ilgili olan 178 adet metin, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmek üzere çalışmaya
alınmıştır. İçerik analizi yöntemi ile çözümlenen 178 adet metin, birçok kez incelendikten
sonra, öncelikle metinlerin içerisinden tekrar satın alma(ma) niyeti ile ilgili cümleler
çözümlenmiştir. Çözümlenen metinlerde, tüketicilerin tekrar satın alma niyetinin
olumsuz yönde etkilendiğini gösteren, olumsuz cümleler saptanmıştır. Çözümlemenin
ikinci aşamasında ise, tekrar satın alma niyeti ile ilişkili şikâyet metinleri, araştırmanın
ana sorunu ve alt sorunları çerçevesinde kategorilere ayrılmak üzere, açık kodlama
yöntemi kullanılarak kodlanmıştır. Açık kodlama, analizi yapılan verideki kavramların
temalar ve boyutlar yardımı ile ayrıntılı bir şekilde tespit edildiği analitik bir süreçtir
(Güler vd., 2013: 136-137). Çözümlemenin diğer aşamasında ise, kodlanan veri, kendi
arasında ilişkilendirilmek üzere, Stratus ve Corbin (1998) tarafından “mikro analiz”
olarak adlandırılan yöntem ile tek tek sözcükler incelenmiştir (Aktaran: Güler vd.,
2013:136). İnceleme sonucunda, seyahat acentalarından hizmet satın alan tüketicilerin
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tekrar satın alma niyetlerine olumsuz etki ettiği düşünülen şikâyet metinleri, 4 boyut ve
9 tema altında toplanmıştır. Araştırma verisinin çözümlenmesi ile elde edilen boyutlar ve
temalar Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1. Araştırma Verisinden Elde Edilen Boyutlar ve Temalar

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma verisini oluşturan 178 adet metin incelediğinde, öncelikle tüketicilerin tekrar
satın alma niyetinin olumsuz yönde etkilendiğini gösteren, “bir daha asla, kesinlikle,
sondu, tercih etmem, kullanmam, rezervasyon yapmam, tura gitmem, seyahat etmem,
duymak bile istemiyorum, adını anmam, kara listemde, muhatap olmam, görüşmemek
üzere, bir müşteri kaybettiniz, bitmiştir, tövbe ettim, çalışmama kararı aldım, yanından
bile geçmem” gibi olumsuz cümlelerin sıklıkla vurgulandığı saptanmıştır.
Çözümlemenin ikinci aşamasında ise, yapılan açık kodlama ve mikro analiz sonucunda
seyahat acentalarına ilişkin şikâyetler; paket tur içeriği ile ilgili şikâyetler, acentaların
enformasyon görevi ile ilgili şikâyetler, işgörenler ile ilgili şikâyetler ve ücret iadesi ile
ilgili şikâyetler olmak üzere 4 boyut ve 9 tema altında toplanmıştır.
Tüketicilerin paket tur içeriği ile ilgili şikâyetlerinin, seyahat acentalarının iş birliği
yaptığı konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinin hizmet kalitesi, seyahat acentaları
tarafından verilen rehberlik ve ulaştırma hizmet kalitesi ve paket tur programı ile ilgili
olduğu bulgulanmıştır. Tüketicilerin şikâyet ettiği diğer bir konu ise yanıltıcı ya da eksik
bilgi verilmesi ve yapılan değişiklikler ve iptaller ile ilgili şikâyetleri kapsayan, seyahat
acentalarının enformasyon hizmeti ile ilgili şikâyetlerdir. Diğer yandan gerek seyahat
acentalarında gerekse diğer turizm işletmelerinde çalışan işgörenlerin sergilediği
olumsuz tavır ve davranışların da, tüketicilerin şikâyet metinlerine yansıttıkları ve tekrar
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satın alma niyetini olumsuz etkileyen diğer önemli bir faktör olduğu bulgulanmıştır.
Seyahat acentaları tarafından yapılan iptaller ya da yanlış uygulamalar sonucu haksız
yere tahsil edilen hizmet bedellerinin tüketiciye iade edilmemesi ile oluşan ücret iadesi
ile ilgili şikâyet metinlerinde yer alan ifadeler de, tekrar satın alma davranışının olumsuz
etkilendiğini gösteren diğer bir bulgu olarak saptanmıştır. Araştırma verisinin
çözümlenmesi sonucunda elde edilen boyutlar ve temalara ilişkin bulgular, aşağıda
detaylı bir şekilde aktarılmaktadır.
Seyahat Acentalarının Hizmetleri ile İlgili Şikâyetlere Yönelik Çözümlemeler
Konaklama İşletmeleri ile İlgili Şikâyetler

Konaklama işletmelerinin hizmet kalitesinin yetersiz ve kötü olması

Konaklama işletmelerinde bulunan yiyecek içecek tesislerinin sağlıksız olması

Konaklama işletmelerine ait odaların sağlıksız olması ve odalarda klima, tv gibi
donanımların bozuk olması

Konaklama işletmelerinde havuz gibi genel kullanıma açık alanların sağlıksız ve
yetersiz olması

Konaklama işletmelerinde her şey dâhil hizmet ile ilgili yaşanan olumsuzluklar
Yiyecek İçecek İşletmeleri ile İlgili Şikâyetler
 Yiyecek içecek işletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin yetersiz ve kötü olması
 Yiyecek içecek işletmelerinin sağlıksız olması
 Sunulan yiyecek içecek çeşitlerinin bayat ve az olması
 Mola için kullanılan tesislerin sağlıksız olması
Rehberlik Hizmetleri ile İlgili Şikâyetler
 Rehberlik hizmetinin yetersiz olması
 Rehberin gidilen ören yeri ile ilgili bilgi vermemesi
 Rehberin grubu önemsememesi ve grup üyelerine yardımcı olmaması
 Rehberin grup üyelerine yönelik etik dışı, kaba ve saygısız davranışları
 Rehberin programda yer alan yerler ile ilgili eksik bilgi vermesi
 Rehberin grup üyelerine yanıltıcı bilgiler vermesi
 Rehberin keyfi uygulamalar yaparak tur programını değiştirmesi
Ulaşım Hizmetleri ile İlgili Şikâyetler
 Ulaşım için kullanılan aracın yetersiz ve kötü olması
 Şoförün grup üyelerine karşı kaba ve saygısız davranması
 Karşılama ve transfer hizmetlerinin gerçekleşmemesi ya da geç gerçekleşmesi
 Çok önem verilen kişi (Very Important Person-VIP) özellikli transfer hizmeti
satılmasına rağmen, araca başka yolcuların alınması
Tur Programı ile İlgili Şikâyetler
 Tur programında yer alan ören yerlerinin gezilmemesi
 Tur programında yer alan aktivitelerin iptal edilmesi
 Tur programında sürekli değişiklik yapılması ve tur programına uyulmaması
 Tüketicilerin paket tur içeriğindeki hizmetlerden yararlanamamaları
 Tur boyunca birçok olumsuzluğun yaşanması
 Tur programının profesyonelce yapılmaması
 Tur programında ücretsiz olarak belirtilen müzeler için para talep edilmesi
Seyahat Acentalarının Enformasyon Görevi ile İlgili Şikâyetlere Yönelik
Çözümlemeler
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Yanıltıcı ya da Eksik Bilgi Verilmesi ile İlgili Şikâyetler

Rezervasyonu önceden yapılmış ve ücreti tahsil edilmiş otel için fiyat değişikliği
nedeniyle ek ücret talep edilmesi
 Transfer saati ile otobüs saati arasında uzun bekleyiş süresinin tüketiciye
bildirilmemesi
 Tüketiciye ulaşım türü, aracı, niteliği ve kalitesi hakkında yanlış bilgi verilmesi
 İlanda ya da web sitesinde tanıtımı yapılan otel bilgilerinin yanıltıcı olması
 Taahhüt edilen hizmetlerin gerçekte farklı olması
 Tüketicilerden, yüksek standartlara sahip bir konaklama hizmeti ücreti
alınmasına rağmen, tüketicilerin düşük standartta bir otelde konaklatılması
 İlan edilen paket fiyatı ile tüketiciden tahsil edilen fiyat arasında fark olması
 Otelin
mutfağında
yapılacak
olan
tadilat
hakkında
tüketicilerin
bilgilendirilmemesi
 Erken rezervasyon indirimi adı altında yanıltıcı bilgi verilmesi
 Otel rezervasyonun onaylandığının belirtilerek tüketicilerin yanıltılması
 Acentanın güncel olmayan bir sözleşmede yer alan bilgileri tüketiciye
göndererek, tüketiciyi yanıltması
 Acentanın satışını yaptığı turları kısa bir süre içinde daha ucuza satmaya
başlaması
 Acentanın herhangi bir turda kullanılmak üzere verilen indirim kuponlarının
kullanımı ile ilgili sorun çıkarması
 Tüketicinin tur programında yer alan otel dışında bir otelde konaklatılması
 Rezervasyon yapılan konaklama işletmesinin tüketicinin istediği nitelikte ya da
taahhüt edilen nitelikte olmaması
 Konaklama işletmesinin bulunduğu bölge ile ilgili tüketicilere yanlış bilgi
verilmesi
 Taahhüt edilen fiyat ile gerçek fiyat arasında fark olması
 Acentanın tüketiciye acenta komisyonu hakkında yanlış bilgi vermesi
 Acentanın, konaklama hizmeti ile ilgili ücreti tüketiciden tahsil etmesine
rağmen, rezervasyon yapmaması
 Tüketiciye verilecek olan transfer hizmetinin ekstra ücretlendirildiğinin
bildirilmemesi
 Konaklama işletmesinin sahip olduğu engelli olanakları ile ilgili tüketicinin
yanıltılması
 Acentanın tüketiciden yanlış hesaplama yapılmış gerekçesiyle ekstra ücret talep
etmesi
Değişiklikler ve İptaller ile İlgili Şikâyetler
 Ücreti tahsil edilen transfer hizmetinin son anda iptal edilmesi
 Turun başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen, programda yer alan
otellerin ve uçak biletlerinin acenta tarafından değiştirilmesi
 Tur başlangıç tarihinden iki gün önce tur programının değiştirilmesi
 Tüketiciye bilgi verilmeden tur programının, kullanılacak hava alanının ve uçuş
saatinin değiştirilmesi
 Uçuş saatinin son anda değiştirilmesi
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Turun iptal edildiğinin ya da ulaşım aracının niteliğinin değiştirildiğinin
tüketiciye bildirilmemesi
 Rezervasyon değişikliği nedeniyle tüketiciden ekstra ücret talep edilmesi
 Tüketicinin yaşanan aksaklıklar nedeniyle turu iptal etme isteğinin acenta
tarafından reddedilmesi
İşgörenler ile İlgili Şikâyetlere Yönelik Çözümlemeler
Seyahat Acentasında İstihdam Edilen İşgörenler ile İlgili Şikâyetler
 İşgörenlerin tüketicilere kaba bir üslup ile cevap vermesi
 İşgörenlerin tüketicileri aşağılar ya da suçlayıcı şekilde konuşması
 İşgörenlerin tüketiciler ile dalga geçmesi
 İşgörenlerin telefonlara cevap vermemesi, tüketicilerin şikâyetleri ile
ilgilenmemesi ya da sorunlarına çözüm üretememesi
 İşgörenlerin tüketicileri yanlış yönlendirerek, yanıltıcı bilgiler vererek ya da bilgi
vermeyerek mağdur etmesi
 İşgörenlerin tüketicileri otelde karşılamaması
 İşgörenlerin daha önce yapılan rezervasyonu iptal ederek tüketiciyi başka bir
oteli tercih etmeye zorlaması
 İşgörenlerin tüketicilere satın alma konusunda baskı yapması
 İşgörenlerin işbirliği yapılan diğer turizm işletmeleri hakkında bilgi sahibi
olmaması
 İşgörenlerin vize işlemlerini zamanında yapmaması nedeniyle tüketicileri
mağdur etmesi
Diğer Turizm İşletmelerinde İstihdam Edilen İşgörenler
 Konaklama işletmesinde görevli acenta yetkilisinin tüketiciler ile ilgilenmemesi
 Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin kaba ve saygısız davranması
 Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin tüketicilerin sorunları ile
ilgilenmemesi ve sorunlarına çözüm üretememesi
 Yiyecek içecek işletmelerinde çalışan işgörenlerin kaba ve saygısız davranışları
Ücret İadesi ile İlgili Şikâyetlere Yönelik Çözümlemeler
 Uçuşun acenta tarafından iptal edilmesine rağmen, ücretin geç ve taksitli olarak
geri ödenecek olması
 Turun acenta tarafından iptal edilmesine rağmen, tüketicilerden ücretin tahsil
edilmesi
 Acenta tarafından taahhüt edilen hizmetlerin yerine getirilmemesine rağmen,
ücret iadesinin yapılmaması
 Acentanın ücreti iade etmemesine rağmen, ücreti iade ettiğini iddia etmesi
 Otel rezervasyonunun iptal edilmesine rağmen, ücretin tüketiciden tahsil
edilmesi ve geç bir tarihte geri ödenmesi
 Tüketiciden aynı hizmet için iki kez ücret tahsil edilmesi
 Tüketicinin ücret iadesi konusunda acenta tarafından oyalanması
 Tüketici tarafından zorunlu nedenlerle iptal edilen tur ücretinin tüketiciye iade
edilmemesi
SONUÇ VE ÖNERİLER
1990’lı yılların başında, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile
birlikte internet kullanımı, yaygınlaşarak günümüzde neredeyse tüm bireylerin
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kullandığı bir teknoloji haline gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan bu
gelişmeler ile birlikte, turizm endüstrisi de farklı bir boyut kazanmaya başlamıştır.
İnternet kullanımının hemen hemen her alana yayılması ile birlikte, turizm işletmeleri,
zorlu rekabet ortamında var olabilmek için turistik ürün ve hizmet üretme ve pazarlama
anlayışını bu doğrultuda şekillendirmek zorunda kalmıştır. Modern tüketici, tatil satın
alma sürecinde, karar verme öncesi bilgi aramak, tatil sırası ve sonrasında yaşadığı
deneyimleri paylaşmak amacıyla sıklıkla interneti kullanmaktadır. Tüketicilerin,
özellikle yaşadığı olumsuz deneyimler sonucu oluşan şikâyetlerini paylaşmak için
interneti kullandığı, var olan ve sayıları her geçen gün artan şikâyet web sitelerinden
anlaşılmaktadır. İlgili web sitelerinde bulunan turistik deneyim ve şikâyetlere yönelik
bilgiler, turistik tüketicileri ürün ve hizmet satın alma karar sürecinde önemli bir husus
olarak satın alma davranışının gerçekleşip gerçekleşmemesini de etkileyebilmektedir.
Yakut Aymankuy (2011)’un çalışma sonucunda da nihai satın alma karar sürecinde
internet web sitelerinde belirtilen şikâyetler önemli görülmektedir.
Seyahat acentaları açısından turistik ürün ve hizmet üretmede en önemli noktalardan biri
hazırlık aşamasıdır. Bu bakımdan söz konusu hazırlık aşamasında tüketici beklentilerinin
analiz edilerek, tüketicilerin satın aldıkları hizmetleri nasıl değerlendirdiği ve
memnuniyet düzeyinin hangi unsurlardan etkilendiği gibi kritik noktalarda seyahat
acentaları sahiplerinin/yöneticilerinin fikir sahibi olması büyük bir öneme sahiptir.
Barlow ve Moller (2009)’in de belirttiği gibi işletmeler tarafından her şikâyet bir armağan
olarak değerlendirilmelidir. Bu sayede, hem mevcut sorunlara çözüm üretmek hem de
ileride yaşanacak sorunların önceden belirlenmesi ile tüketicilerin beklentilerinin
saptanarak, memnuniyet düzeyini arttırıcı girişimlerde bulunmak mümkündür. Nitekim
yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyeti (He ve Song, 2008; Li ve Hong, 2013), hizmet
kalitesi gibi unsurların tüketici tekrar satın alma niyetini olumlu yönde etkilediği (Çabuk
vd., 2013) ve davranışın gerçekleşmesinde niyetin önemli bir unsur olduğu
belirtilmektedir.
Araştırmada, seyahat acentalarının hizmetlerine yönelik yapılan e-şikâyet metinleri,
tekrar satın alma niyeti çerçevesinde incelenerek, şikâyetlerin hangi konular ile ilgili
olduğu ve tekrar satın alma niyetini nasıl etkilediği saptanmaya çalışılmıştır.
Araştırmada çözümlenmek üzere kullanılan e-şikâyet metinleri, www.sikayetvar.com
sitesinden elde edilen 2015 yılına ait metinlerdir. Seyahat acentalarının hizmetlerine
yönelik oluşturulduğu belirlenen 2457 adet şikâyet metni incelenmiş ve tekrar satın
alma(ma) niyeti ile ilişki olan 178 adet metin, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmek
üzere çalışmaya alınmıştır. Çözümlenen metinlerde, tüketicilerin tekrar satın alma
niyetinin olumsuz yönde etkilendiğini gösteren, “bir daha asla, kesinlikle, sondu, tercih
etmem, kullanmam, rezervasyon yapmam, tura gitmem, seyahat etmem, duymak bile
istemiyorum, adını anmam, kara listemde, muhatap olmam, görüşmemek üzere, bir
müşteri kaybettiniz, bitmiştir, tövbe ettim, çalışmama kararı aldım, yanından bile
geçmem” gibi olumsuz cümlelerin sıklıkla vurgulandığı saptanmıştır. Araştırmanın
ikinci aşamasında yapılan açık kodlama yöntemi ve mikro analiz sonucunda veri, 4 boyut
ve 9 tema altında toplanmıştır. Oluşturulan temalar; paket tur içeriği ile ilgili şikâyetler,
acentaların enformasyon görevi ile ilgili şikâyetler, işgörenler ile ilgili şikâyetler ve ücret
iadesi ile ilgili şikâyetler olarak belirlenmiştir. Unur ve arkadaşları (2010) tarafından
seyahat acentalarınca düzenlenen paket turlarda karşılaşılan şikâyetler ve bu şikâyetlerin
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sıklıkları üzerine yapılan araştırmada da, seyahat acentalarının en çok acenta yetkilileri
ve işgörenlerin davranışları ile ücretler konusunda şikâyetler aldıkları belirlenmiştir.
Tüketicilerin paket tur içeriği ile ilgili şikâyetleri incelendiğinde, özellikle seyahat
acentalarının iş birliği yaptığı konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinin hizmet
kalitesinin ve seyahat acentaları tarafından verilen rehberlik ve ulaştırma hizmet
kalitesinin müşteri tatminini etkileyen önemli unsurlar olarak ortaya çıktığı
görülmektedir. Çolakoğlu ve arkadaşları (2009)’nın yaptığı çalışmada da yurtiçi paket
turlarda transfer hizmetleri, konaklama tesisleri ve işletme politikası, yurt dışı paket
turlarda ise; rehber otel ve işletme politikası ana başlıklarındaki müşteri şikâyetleri ile
karşılaşıldığı belirlenmiştir. Ayrıca seyahat acentası tarafından gerçekleştirilen tur
programı ile ilgili şikâyetlerin de tekrar satın alma(ma) davranışını etkileyen önemli bir
etken olduğu bulgulanmıştır. Bu bakımdan seyahat acentaları sahipleri/yöneticileri paket
tur programı hazırlık aşamasında, paket tur programına aldıkları konaklama hizmetine
yönelik olarak ilgili işletmede gerekli kontrolleri gerçekleştirmelidir. Ulaştırma hizmeti
kapsamında kullanılan tur ve transfer araçlarının ise konforlu olmasına dikkat
edilmelidir.
Yapılan incelemelerde tüketicilerin şikâyet ettiği diğer bir konu ise, seyahat acentaları
tarafından verilen enformasyon hizmeti ile ilgili şikâyetlerdir. Özellikle acentalar
tarafından tüketiciye yanıltıcı ya da eksik bilgi verilmesi ve yapılan değişiklikler ve
iptaller ile ilgili şikâyetlerin, tüketicilerin tekrar satın alma niyetini olumsuz etkilediği
bulgulanmıştır. Enformasyon ile ilgili şikâyetlerin tüketiciler ile seyahat acentaları
arasında yasal sorunlara neden olduğu da göz ününe alındığında, seyahat acentalarının
bu konudaki yönetim politikalarını gözden geçirmeleri bir zorunluluktur. Ayrıca seyahat
acentaları açısından tekrar eden müşteri potansiyelini yakalamak ve tüketicinin farklı
işletmeleri tercih etme eğilimini azaltmak konusunda tüketiciler açısından en önemli olan
konulardan biri olan güvenin sağlanması bakımından, seyahat acentalarının tüketicilere
doğru ve eksiksiz bilgi vermeleri gerekmektedir.
Diğer yandan gerek seyahat acentalarında gerekse diğer turizm işletmelerinde çalışan
işgörenlerin sergilediği olumsuz tavır ve davranışların da, tüketicilerin şikâyet
metinlerine yansıttıkları ve tekrar satın alma niyetini olumsuz etkileyen diğer önemli bir
faktör olduğu bulgulanmıştır. Seyahat acentalarını temsilen, sürekli tüketiciler ile iletişim
halinde olan işgörenlerin tutum ve davranışları işletmenin imajını etkileyen, işletmelerin
tüketiciler ile yasal sorunlar yaşamasına neden olan önemli bir husustur. Bu konuda, yeni
bir müşteri kazanmanın maliyeti mevcut bir müşteriyi elde tutma maliyetinden daha
fazla olduğu göz önünde bulundurularak, sunulan ürün ve hizmette büyük bir role sahip
olan işgörenlere yönelik iletişim becerileri, tüketici tipleri ve onlara nasıl davranılması
gerektiği konusunda hizmetiçi eğitim seminerlerinin uygulanması gerekmektedir.
Seyahat acentaları tarafından yapılan iptaller ya da yanlış uygulamalar sonucu haksız
yere tahsil edilen hizmet bedellerinin de, tüketiciye iade edilmemesi ile oluşan ücret
iadesi ile ilgili şikâyet metinlerinde yer alan ifadeler de, tekrar satın alma davranışının
olumsuz etkilendiğini gösteren diğer bir bulgudur. Ayrıca seyahat acentalarının tüketici
şikâyetlerini etkin bir şekilde değerlendirmesi ile hizmetin geliştirilmesi mümkündür. Bu
bakımdan seyahat acentaları sahipleri/yöneticileri tüketicinin karşılanmasından
uğurlanmasına kadar geçen süreçte her aşamaya önem vermeli ve etkin bir şikâyet
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yönetimini gerçekleştirerek tüketicilerin tekrar satın alma niyetini olumlu olarak
etkileyecek iyileşme stratejileri geliştirmelidirler.
Çalışmada, www.sikayetvar.com adresinden çözümlenmek üzere kullanılan 2457 metin
araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Sonraki çalışmalarda tüketicilerin turistik ürün
ve hizmetler ile ilgili şikâyetlerini belirttiği diğer web sitelerinde yer alan şikâyetler
çözümlenerek, mevcut çalışma bulguları ile kıyaslanabilir. Bununla birlikte, tüketicilerin
turistik ürün ve hizmetlere ilişkin şikâyetleri, yüz yüze mülakat tekniği ile derinlemesine
analiz edilebilir.
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Zeki APALI
Turist Rehberleri Birliği Başkanı

ÖZET
Son dönemde Türkiye içinde ve diğer ülkelerle yaşanan politik kriz sebebiyle, ülke
ekonomisinde önemli bir konum arz eden turizm sektörü sekteye uğramıştır. Turizm için
yapılacak her hamlenin çok önemli olduğu bu dönemde, ülkemize gelen birçok turistin
ülkemizde ilk karşılaştığı kişiler olan turist rehberleri, ülke imaj algısı açısından büyük
önem teşkil etmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Turist rehberlerinin
turizm sisteminin önemli unsurlarından biri olduğu söylenebilir. Turizmin ülkemiz için
önemi düşünüldüğünde turist rehberleri yasadan kaynaklanan statülerinden dolayı
sadece zorunlu bir unsur değil ayrıca önemli bir unsur haline gelmektedir. 2016 yılı itibari
ile lisansta 21 program, 112 öğretim elemanı, 1510 öğrenci kontenjanı ve 5 lisansüstü
programı ile Turizm Rehberliği kariyer mesleği olma yolunda ilerlemektedir. Bu anlamda
turist rehberliği eğitiminin kapsamı ve eğitim sisteminin işleyişinin turizmden elde edilen
katma değerin arttırılması açısından irdelenmesi ve sorunların analitik olarak
değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmek yanlış bir önerme olmaz. Bu amacı
gerçekleştirmek için, bu çalışma Türkiye’de turist rehberliği eğitimine genel anlamda
değinerek bu kapsamındaki sorunları ve çelişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Turist rehberi, turizm rehberi, seyahat işletmeciliği ve turizm
rehberliği, TUREB.
GİRİŞ
1950’li yıllardan günümüze kadar turizm alanındaki gelişmeler kayda değer bir ivme
kazanmıştır. Ekonomik krizlere rağmen, 1950 yılında gerçekleşen uluslararası turizm
hareketlerindeki hacim 25 milyon kişiden 1995 yılında 527 milyon kişiye ve 2014 yılında
ise 1 milyar 133 milyon kişiye artmıştır. Elde edilen gelir de artan kişi sayısıyla paralellik
göstermektedir. 1950 yılında 2 milyar Amerikan Dolarından 1995 yılında 415 milyar
Amerikan Dolarına ve 2014 yılında ise 1 trilyon 245 milyar Amerikan Dolarına çıkmıştır
(Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü – UNWTO, 2015). Bu artışa paralel olarak
Türkiye 2014 yılında uluslararası ziyaretçi sayısı bakımından 39,8 milyon kişiye ev
sahipliği yaparak ilk on ülke arasında yer almıştır. Bu artışla berber turizm sektöründe
istihdam edilen kişi sayısı da artış göstermiştir. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler
Birliği (AKTOB) tarafından yayınlanan rapora göre 1983 yılında doğrudan turizmde
istihdam edilen kişi sayısı 218 bin iken bu sayı 2003 yılında 847 bine ve 2013 yılında ise 1
milyon 298 bin kişiye çıkmıştır. Turizmin emek-yoğun özelliğinden dolayı turizm
ürününün kalitesi sadece sunulan mamul kalitesine değil aynı zamanda hizmet kalitesine
de bağlıdır ve hizmet sunumunda insan etkileşimi kaçınılmazdır. “Turizm ürününün
kalitesi sadece turistlerin bekledikleri doğal kaynak kalitesine değil aynı zamanda turizm
endüstrisinde çalışanların kalitesiyle de ilişkilidir” (Weiermair ve Bieger, 2005, s. 40). Bu
özelliğinden dolayı, turist rehberinin eğitim arka planı turist-rehber etkileşimi kalitesinin
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en önemli belirleyicilerinden birisidir. Bu özelliği göz önünde bulundurarak, çalışma
Türkiye’de turist rehberliği eğitimine genel anlamda değinilerek rehberlik eğitimiyle ilgili
sorunlar ve çelişkiler tespit etme amacını taşımaktadır.
TURİST REHBERİ KİMDİR?
Yasal çerçevede teknik açıdan ele alınacak olursa, Dünya Turist Rehberleri Birliği
Federasyonu’na göre (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA -) turist
rehberi “tura katılanlara arzu ettikleri dilde rehberlik yapan ve genelde bir yetkili kurum
tarafından verilen ve/veya tanınan alan-özgü lisansa sahip olan ve bir bölgenin kültürel ve
doğal mirasını sözlü olarak anlatan kişidir” (2016). Turist rehberi turizm sektörünün en
önemli pozisyonlarından biridir (Ababneh, 2016).
İçerik olarak farklılıklar olmasına rağmen Türkiye’de 2012 yılında çıkarılan 6326 sayılı
Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na göre turist rehberi “Kanun hükümleri uyarınca
mesleğe kabul edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan
gerçek kişiyi” ve turist rehberliği hizmeti ise “Seyahat acenteliği faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde
seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya
benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak
gezdirilmesini veya seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların gezi programının
seyahat acentesinin yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde
yürütülüp acente adına yönetilmesini” ifade etmektedir. (TUREB, 2016).
Hem TUREB hem de WFTGA tarafından yapılan tanımlar “kültür ve turizm politikaları”,
“yazılı belgelerde tanımlandığı şekilde tüketiciye satıldığı şekilde yürütülmesi” ve
“acentecilik faaliyeti yürütmemesi” vurgusu haricinde içerik olarak aynıdır.
2005 yılında 26004 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre; “profesyonel turist
rehberleri Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak rehberlik mesleğini icra etme yetkisini kazanmış olup, yerli veya yabancı turistlere,
turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil ile uyumlu olmak üzere, rehberlik kimlik
kartlarında belirtilen dillerde rehberlik eden, onlara tanıttıkları bölgenin kültürel ve doğal
mirasını aktaran, gezi programının tur operatörü veya seyahat acentesinin yazılı
belgelerinde tanımlandığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülmesini sağlayan ve gezi
programını seyahat acentesi adına yürüten kişilerdir.” şeklinde bir tanım uygun
görülmüştür. Diğer yandan, 1986 yılında çıkarılan Profesyonel Turist Rehberi
Yönetmeliği’ne göre profesyonel turist rehberi “Türkiye’yi yerli ve yabancı turistlere en iyi
şekilde tanıtacak, gezileri süresince yardımcı olacak ve doğru bilgileri verebilecek kişi”
olarak tanımlanmıştır (Arslantürk, 2003).
2012 ve 2005 yıllarında yapılan tanımlarda teknik olarak çok önemli bir fark olduğunu
vurgulamak gerekir. Öncelikle, 2012 yılı tanımı bir yasa maddesi tanımıdır, ama 2005
tanımı ise bir yönetmelik tanımıdır ve kapsayıcılığı ve yaptırım gücü açısında daha dar bir
kapsamdadır. Diğer bir fark ise 2005 yılındaki tanımda “profesyonel” ifadesi olmasına
rağmen, 2012 yılı tanımında “profesyonel” ifadesinin kalkmış olduğu görülmektedir. Aynı
benzerlik 2005 ve 1986 yıllarında çıkarılan yönetmeliklerde de söz konusudur. Her iki
yönetmelikte “profesyonel” ifadesi yer almaktadır ve aynı ismi paylaşmaktadır. Bunun
temel sebebi ise 2012 yılında çıkarılan kanunun bağlayıcılığı, kapsamı ve artık turist
rehberlerinin yasal anlamda bir meslek olarak tanınmasından dolayı kendiliğinden
“profesyonel” bir konum kazanmasıdır.
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Farklı bir açıdan düşünüldüğünde “profesyonel” ifadesinin konulmasının sebebini
tarihsel bir süreç içerisinde değerlendirmek gerekmektedir.
Ahipaşaoğlu (2006)
“Turizmde Rehberlik” adlı kitabında turist rehberliğinin tarihsel açıdan gelişimini
kapsamlı bir şekilde ele almıştır. Bu gelişim kısaca değerlendirildiğinde 1923 yılında
rehberlik faaliyetlerini düzenlemek için daha sonradan “Türkiye Turing ve Otomobil
Kurumu” ismini alan “Türk Seyyahin Cemiyeti” kurulmuştur ve bu sayede ilk defa o
zamanın ismiyle “tercüman rehberler” sınav kapsamında değerlendirilerek bir lisansa
bağlanmışlardır (Arslantürk, 2010).
İki yıl sonra 1925 yılında çıkarılan “Ecnebi Seyyahlara Tercümanlık ve Rehberlik Edecekler
Hakkında Kararname" ile tercüman rehberliğe kabul, meslek icrası, disiplin işlemleri ile
ilgili 10 temel madde ortaya konulmuştur. Her ne kadar meslek kurallara bağlanmış olsa
da o zamanın “rehberlik” kavramının yabancı dil bilmeye dayalı olmasından dolayı “
Türk” vatandaşı olma zorunluluğu getirilmemiştir. Bu durum 1932 yılında çıkarılan
“talimatname” ile değiştirilmiştir. Belediyelerin şubeleri “tercüman rehber” açmıştır. 1950
yılında “turist tercüman rehberliği” adlı bir rapor hazırlanmıştır. Öğrenci dernekleri ve
belediye kursları açılmaya devam edilmiştir. 1971 yılında 1925 yılında çıkarılan
talimatname kaldırılıp o zamanki ismiyle “ Turizm ve Tanıtma Bakanlığı” bünyesinde
“Tercüman Rehber Kursları ve Tercüman Rehber Yönetmeliği ” yayınlanır (Hacıoğlu ve
Demirbulat, 2014).
1974 yılında yönetmeliğe ilk defa 2012 yılında çıkan yasayla kullanılmaktan vazgeçilen
“profesyonel” ifadesi eklenerek “Profesyonel Turist Rehberliği Kursları ve Profesyonel
Turist Rehberliği Yönetmeliği” yayınlanmıştır. 1983 yılında “Profesyonel Tercüman
Rehber” yönetmeliği yayınlanır ve 1986 yılında “Profesyonel Turist Rehberliği”
yayınlanarak önceden çeşitli organlarca verilen lisanslar birleştirilmiş ve 1983 yılında
yayınlanan yönetmelikte bahsedilen “amatör” ve “profesyonel” ayrımının getirdiği
farklılık giderilmiştir. Cumhuriyetin kuruluşundan 1986 yılına kadar turist rehberi
yetiştirmek için getirilen şartların ve kursların yaygınlığından dolayı 1986 yılında çıkarılan
yönetmelikle Belediyelerin, özel kurumların elde edilen belgeler bir çatı altına toplanmıştır
ve bu yaygınlığı ve çarpıklığı önlemek adına bu işin bir meslek olduğunu vurgulamak için
“profesyonel” ifadesi konulmuştur.
Akademik açıdan bakıldığında ise turist rehberliği eğitimi veren tüm birimlerde “Turizm
Rehberliği” ifadesi mutlaka geçmektedir. Bu alanda bile bir karmaşa söz konusudur. Her
ne kadar teknik bir detay olup uygulama olarak derin sorunlar oluşturmasa da, ilgili kanun
maddesinin hiçbir yerinde “turizm rehberi” ifadesi geçmemektedir. Benzer şekilde meslek
kanunun yayınlamasından sonra ilk defa çıkarılan yönetmelikte de “turizm rehberi”
ifadesi geçmemektedir. Sonrasında çıkarılan ikinci yönetmelikte bu çelişkili durumu
nispeten rahatlatacak bir ifadeye başvurulmuştur ve tanım olarak “turist rehberi”
denmeye devam edilmesine rağmen “turist rehberliği” bölümleri yerine “turist/turizm
rehberliği” bölümü denmeye başlanmıştır.
Turist rehberleri turizm sisteminde örgütsel anlamda arz-yönlü bir kapsamda turistlere
veya ziyaretçilere hizmet sağlayan kişiler olarak değerlendirilir Bu özellikleriyle
destinasyon ve ziyaretçiler arasında bir ara yüz işlevi göstermektedir (Pond, 1993).
Ziyaretçilerin memnuniyeti ve imaj açısından ön saflarda yer alırlar ve sorumlulukları
çoktur (Ap ve Wong, 2001). Ara yüz ve ön cephe rolleri sayesinde turist rehberlerinin
turizme tartışmasız katkıları olduğunu ileri sürmek yanlış olmaz.
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TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİNDE GÜNCEL DURUM
Turist rehberlerinin ve tur rehberliğinin turizm sistemindeki gerekliliğine rağmen turizm
ile ilgili diğer alanlarla karşılaştırıldığında turist rehberliği ile ilgili ampirik araştırmaların
azlığı dikkat çekmektedir. Akademik bir alan olmaktan ziyade “turist rehberliği mesleği
turizm endüstrisinin ‘Sindirella’sı’ olmuştur: cezbedici, faydalı ama çoğu kez göz ardı
edilen” (Mak, Wong ve Chang. , 2011). Bu özelliğiyle turist rehberliği akademik bir
alandan çok “çuvalla para kazanılan” bir meslek izlenimi yaratmasına rağmen açılan
turizm fakültesi ve yüksekokullara “Turizm Rehberliği” ya da “Seyahat işletmeciliği ve
Turizm Rehberliği” bölümleri kurulmuştur.
Türkiye’de 2016 yılı itibariyle turist rehberi yetiştirmeyi amaçlayan Lisansüstü
programlarının sayısı 5’e, lisans programlarının sayısı 21’e, ön lisans programlarının sayısı
17’ye ulaşmıştır. Bu lisansüstü programlardan 2 tanesi tezsiz ikinci öğretim, 3 tanesi tezli
yüksek lisans programıdır. Lisans programlarının 3 tanesi vakıf üniversitesi, 18 tanesi
devlet üniversitesinde eğitim vermektedir. 21 programdan 4 tanesi Seyahat İşletmeciliği
ve Turizm Rehberliği adı altında TM1 puan türünden öğrenci alırken, 17 tanesi yabancı dil
puanı ile öğrenci almaktadır. Ön lisans programlarında eğitim veren üniversitelerin 11
tanesi devlet üniversitesiyken, 6 tanesi de vakıf üniversitesidir. Bu 6 vakıf üniversitesinden
2 tanesi normal ve ikinci öğretimlerine ek olarak uzaktan eğitim programı da
yürütmektedir. (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016; Ege
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2016; ÖSYM, 2016; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016).
Tablo 1. 2007, 2013 2014, 2015 ve 2016 yılları program ve kontenjan sayıları
2007
PROGR
AM

Progr
am
Sayısı

Kontj.

Ön lisans
Lisans
Lisansüs
tü

16
6

1198
347

2013
Prog
ram
Sayı
sı
14
15

-

-

-

2014

2015

2016

Kon
tj.

Progr
am
Sayısı

Kon
tj.

Progr
am
Sayısı

Kon
tj.

640
672

14
15

780
885

14
17

812
1167

-

1

15

3

37

Progr
am
Sayısı

Kon
tj.

17
21
5

1367
1510
101

Kaynak: ÖSYM 2007-2013-2014-2015-2016 kılavuzlarından ve ilgili enstitülerden elde
edilen bilgilerle Yazar(lar) tarafından oluşturulmuştur.
Tablo 1. incelendiğinde, 2007 yılından 2015 yılına ön lisans program ve kontenjan
sayılarında düşüş görülürken, 2016 yılında hem program hem de kontenjan sayılarında
artış bulunmaktadır. Lisans program ve kontenjanlarında ise yıldan yıla büyük bir artış
gözlenmektedir. 2007 yılında lisansüstü program bulunmazken, 2016 yılında 5 adet
lisansüstü programın açılmış olduğu görülmektedir. Turist rehberliği eğitimini lisans
ağırlıklı olarak verebilme amaçlı lisans programlarının sayısı artmaktadır. Lakin bu esnada
ön lisans programlarının sayısında da artış gözlenmektedir. Bu durum turist rehberliği
eğitiminde istikrardan çok, karmaşaya neden olmaktadır.
Turist rehberliği eğitimi lisans düzeyinde ilk olarak Nevşehir’de Erciyes Üniversitesi’ne
bağlı olarak 1997 yılında başlamıştır (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm
Rehberliği Bölümü, 2016). 2016 yılı itibari ile turist rehberliği, lisans düzeyinde eğitimde
büyük bir sayıyı yakalamıştır. Üniversitelerin turizm rehberliği/seyahat işletmeciliği ve
turizm rehberliği bölümlerinin akademik personel sayılarına bakıldığında toplamda 112
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öğretim elemanının görev aldığı tespit edilmiştir. 2016 yılı program ve kontenjan sayılarına
oranlandığında, öğretim elemanı başına ortalama 13 öğrenci düştüğü görülmektedir.
Ayrıca öğretim elemanlarının turist rehberliği alanındaki bilgi ve becerileri hususu ise
başka akademik çalışmalara konu olabilir.
Tablo 2. Turist Rehberliği Alanında Lisans Eğitimi Veren Bölümlerdeki Öğretim
Elemanı Unvan Profili
Öğretim Elemanı
Unvanı
Sayı

Prof.
Dr.

Doç.
Dr.

Yrd.
Doç. Dr.

Arş.
Gör.

Öğr.
Gör.

Okut.

Uzm.

5

19

46

20

13

7

2

Toplam

112

Kaynak: Yazar(lar) tarafından ilgili bölümlerin web sayfaları incelenerek oluşturulmuştur.
Tablo 2’ye bakıldığında öğretim elemanı unvanlarının Yrd. Doç. Kadrosunda yoğunlaştığı
görülmektedir. Turist rehberliği lisans eğitiminin 1997 yılında başladığı göz önünde
bulundurulduğunda, kadro ağırlığının bu kısımda yoğunlaşmış olması tahmin edilebilir
olabilir. Lakin öğretim elemanlarının lisans bilgileri incelendiğinde büyük bir
çoğunluğunun turist rehberliği alanında lisans eğitimi almadığı anlaşılmıştır.
SORUNLAR VE ZORLUKLAR
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, plansız gelişmeyi önlemek amacı ile düzenlemeler
yapmak çok önemlidir. Özellikle turizm eğitimindeki hızlı gelişmeler ve program sayısı
artışı çok dikkatle ele alınması gereken bir husustur (Cooper, Shepherd ve Westlake, 1994).
Her ülke kendine özgü, farklı, ekonomik ve sosyal yapısına göre rehber yetiştirme
programına sahiptir. Amerika’daki Dünya Turist Rehberleri Birlikleri Federasyonu’na
göre, otoriteler tarafından uygun bulunan bir lisans olmadan rehberlik yapmak mümkün
değildir. Lakin Amerika’nın bazı eyaletlerinde rehberlik yapabilmek için bir lisansa gerek
yoktur. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. Chowdhary ve Prakash’in ifade ettiği üzere “Turist
rehberliği direkt olarak devletin ve onun kurumlarının denetiminde olmalı, bu konu ile
ilgili enstitüler ya da üniversiteler tarafından eğitimi verilmelidir “(2009, s. 167). Kısacası
turist rehberliği eğitiminin ve sertifikalandırmasının kendine özgü bir sistemi olmalıdır.
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Tablo 3. Yıllara göre turist rehberi sayıları
Yıl
1980
1985
1990
1997
2000
2012
2015
2016

Turist Rehberi Sayısı
211
1150
4703
6163
7684
13241
9800
9746

Bağlı Bulunan Kurum
Turizm Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Turizm Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
TUREB
TUREB

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015; TUREB, 2015; TUREB, 2016.
Yıllara göre turist rehberi sayılarına bakıldığında, Turist rehberliği meslek yasasının çıktığı
yıl olan 2012’ye kadar, bir artış görülmektedir. Meslek yasasının çıkması ve yapılan
düzenlemelerle bu tarihten sonraki turist rehberi sayılarında düşüş olmuştur. Bunun
sebebi ise, rehber odalarına kayıt yaptıramayan turist rehberlerinin rehberlik haklarının
elinden alınmış olmasıdır.
Türkiye’deki turist rehberliği eğitimi ve sertifikalandırma sisteminin durumu göz önüne
alındığında, Türkiye’nin durumu turist rehberliği alanında, bazı sebeplerden dolayı
türünün tek örneğidir. Bir yandan YÖK’e (Yükseköğretim Kurulu) bağlı üniversiteler
diğer yandan TUREB (Turist Rehberleri Birliği) bünyesinde düzenlenen sertifika kursları
ve ayrıca turist rehberliği ile ilgili tüm düzenlemelerin TUREB bünyesinde yapılması
Türkiye’de tesis edilen turist rehberliği eğitiminin türünün tek örneği olmasına sebep
olmaktadır.
SONUÇ
Türkiye’deki çeşitli derecelerdeki turist rehberliği eğitimi sistemi Dünya’nın başka
herhangi bir ülkesinde bulunmamaktadır. Türkiye’de turist rehberi olabilmek için ön
lisans veya lisans eğitimi almak 2014 yılı itibari ile de lisansüstü eğitimi almak
mümkündür.
Ayrıca Turist Rehberliği Meslek Kanunu Madde 3 c bendine göre “Üniversitelerin turist
rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun
olmak...” (TUREB, 2016) ifadesiyle başka bölümlerden mezun olanların da yüksek lisans
programları sayesinde turist rehberi olmalarının önü açılmıştır.
Turist rehberliğinin üniversite müfredatı ile ne kadar uyumlu olabileceği, akademisyenler
ve meslek çalışanları tarafından sürekli tartışılan bir mevzudur. Ama asıl sorun bu
değildir. Tablo 1’deki sayılar konuyu açıklamaktadır. 2007 yılında turist rehberliği
alanındaki lisans eğitimi veren kurum sayısı 6 iken, 2016’te 21’e yükselmiş, lisansüstü
eğitim veren kurum sayısı artmıştır.
Ayrıca turizm rehberliği/seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği bölümündeki öğretim
elemanlarının rehberlik alanındaki bilgi ve becerileri, turist rehberliği mesleğinin ileri
seviyeye taşınması noktasında önemli bir rol oynamaktadır.
Turist rehberliği eğitimindeki bu çok başlılık durumu, rehberlik mesleğinin, getirilmek
istenen kariyer mesleği noktasından ziyade, kaosa sürüklemektedir. Turist rehberliği
eğitimindeki bu karmaşanın yanı sıra, Turist Rehberleri Birliği’nin politikaları da rehberlik
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mesleğini düzlüğe çıkartamamaktadır. Birlik içindeki, odalar arası çatışmalar sorunlar
hakkında çözüm üretebilmenin önüne geçmektedir.
Ayşe Baş Collins’in “Adding a Course to the Curriculum? Dilemmas and Problems” (2005)
adlı çalışmasında “…üzerinde yeterince çalışılmamış, alıştırma yapılmamış müfredat…”
dan bahsetmektedir. Turist rehberi yetiştiren programlar adeta bir modayı takip
edercesine açılmaktadır. Daha da kötüsü ise lisans programlarının giderek artıyor
oluşudur. Yıllar itibariyle turist rehberi sayısı ve üniversitelerin kontenjanları göz önüne
alındığında durumun vahameti iyice belirgin hale gelmektedir.
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ÖZET
Günümüz dünyasında en büyük gelişme teknolojik açıdan yaşanmıştır. Teknolojik
gelişmeler sonucunda sosyal medya kavramı ilerlemiş, tüketiciler mal veya hizmetler
hakkındaki taleplerini, memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini daha fazla dile getirme
imkânı bulmuşlardır. Bireylerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımını
incelemek amacıyla yapılan bu çalışma, Marmaris'te yürütülmüştür. Araştırma
verilerinin toplanmasında anket yöntemi kullanılmış ve 400 adet geçerli ankete
ulaşılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler doğrultusunda, sosyal medyanın satın alma
sonrası tüketici davranışına etkisi ölçülmüş ve bu ölçümün sonucunda
"memnuniyetsizlik içerikli bildirim, memnuniyet içerikli bildirim ve satın alma sonrası
tutumlar"boyutları ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar demografik değişkenlere göre
değerlendirilmiştir. Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımı
faktörlerinden satın alma sonrası tutumlar ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya
kullanımlarının yaş değişkenine göre değerlendirildiğinde ise, diğer gruplara göre 20 yaş
ve altı turistlerin memnuniyetsizlik içerikli bildirim'lerde daha fazla bulunduğu
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışı, Marmaris.
GİRİŞ
Bir ürün veya hizmeti satın alma sürecinde, sosyal platformlar ve ağlarda satın alma
davranışında bulunmuş bireyler ile fikir/deneyim alışverişinde bulunan tüketiciler, bu
yorum ve deneyimlerden etkilenerek satın alma fikirlerini değiştirebilmektedirler.
Teknolojik gelişmeler sayesinde insanlar arasındaki etkileşim gelişmiş ve güçlenmiştir.
Bu gelişme sonucunda tüketiciler mal veya hizmetler hakkındaki taleplerini,
memnuniyet veya memnuniyetsizliklerini daha geniş kitlelere dile getirme imkânı
bulmuşlardır. İşletmelerin sosyal medyayı yakından takip etmesi sonucu kendi mal veya
hizmetleri ile ilgili elde ettiği geri bildirim ve deneyimsel yorumlar sayesinde kendi mal
veya hizmetlerinde inovasyona ya da iyileştirmeye gitme şansı elde etmektedirler. Bu tür
etkileşimler, diğer tüketicilerinde durumu farketmesi ile fayda-zarar konusunda
farkındalık ortaya çıkarmaktadır. Teknolojik gelişmeler sayesinde tüketicilerin sosyal
medyayı giderek daha yakından takip etmesi bu farkındalığı artıran bir diğer etken
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olarak öne çıkmaktadır. İşletmelerin de sosyal medya pazarlaması faaliyetlerine
yönelmeleri sonucu sosyal medya tüketiciler ve işletmeler açısından önemli bir
pazarlama, tanıtım ve tutundurma aracı haline gelmiştir (İşlek, 2012).
İşletmeler; müşteri sadakati oluşturmak, ürün veya marka farkındalığını arttırmak,
müşteri istek ve beklentilerini yakından takip edebilmek, ürünlerinin tanıtımını yapmak
ve pazarlama sürecinde rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla sosyal medyada faaliyet
gösterebilmektedirler. Sosyal medya kullanıcıları ise arkadaşları ile görüşmek, eski ya da
mevcut arkadaşlarını bulabilmek, yeni arkadaş edinmek ve etkileşimde bulunabilmek,
yeni trendlere hızla ulaşmak, deneyimsel paylaşımda bulunmak, arkadaşlar ve farklı
topluluklardan haberdar olmak, eğlenceli vakit geçirmek gibi sebeplerle sosyal medya
araçlarını kullanabilmektedir (Parlak, 2010).
Web 2.0 teknolojilerinin kullanıldığı siteler hakkında yapılan çalışmalarda, katılımcıların
bu siteleri neden kullandıkları açıklanmaktadır. Çalışmalar genellikle sosyal ağ siteleri ile
ilgilidir. Ancak sosyal medya ile ilgili, kullanıcıları sosyal medyayı kullanmaya iten ve
sosyal medya kullanımlarına etki eden içsel nedenlerin alanyazında yeterince yer
almadığı görülmektedir.Bu bilgiler ışığında, Marmaris'i ziyaret eden turistlerin satın
alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımlarının anlaşılması ve incelenmesi bu
araştırmanın problemini ortaya koymaktadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sosyal Medya Kavramı
Medyanın "sosyal" olarak adlandırılmasının nedeni, insanların etkileşimde
bulunmadığında medya araçlarının boş kalacak olması ve başarıyı yakalayamayacak
olmasından kaynaklanmaktadır (Lietsala ve Sirkkunen, 2008).Sosyal medyanın düşük
maliyetli olması, bilginin hızlı yayılması ve güncel olması, hedef kitleyi tanıma imkanı
vermesi, ölçme ve değerlendirmenin yapılabilmesi, aracısız doğrudan iletişim sağlayarak
kişiler arası yakınlık sağlaması, referans yoluyla alınan bilgilerin güvenilirliğinin
olması,onu güçlü kılan unsurlarıdır (Eröz ve Doğdubay, 2012).
Sosyal medya, bireylerin topluluk haline gelebilmesine ve sosyalleşmesine ortam
hazırlayan ve oluşturulan tüm içerikler için hızlı geribildirim elde edilebilen, insanların
ve kitlelerin birbirini etkileyebildiği, çok yönlü ve teknolojik bir iletişim ve etkileşim
alanıdır. Kısacası sosyal medya, web'in değişimi ve internet kullanıcıları tarafından
bilginin oluşturulup yayınlanması, tüketilmesi ve paylaşmasıyla ilgilidir (Zafarmand,
2010:7).
Evans (2008)'a göre sosyal medya, kullanıcıların ortak ilgi, tecrübe ve deneyimleri
üzerine kurulu etkileşimi sağlayan online platformlardır. Temelinde, paylaşma ve
kullanıcıların ortak noktada birleşmesi ve genellikle de doğru tercih yapabilmek adına
bilgi edinmek amacıyla iletişimde bulunma imkanı tanımasıdır.Farklı bir tanımda ise
sosyal medya; zaman ve mekan sınırlaması olmadan paylaşma, tartışma ortamının esas
olduğu bir iletişim şeklidir. Sosyal medyanın temelinde "iletişim" ve "paylaşım"
yatmaktadır (Hatipoğlu, 2009).
Bir web sitesi ya da e-uygulamasının sosyal medya tanımına uyması için yayıncıdan
bağımsız kullanıcıların olması, kullanıcı/katılımcı kaynaklı içerik temelli olması,
kullanıcıların etkileşim halinde bulunması ve zaman/mekan sınırlarının olmaması gibi
özelliklere sahip olması gerekmektedir (Erkul, 2009).Sosyal medyanın en önemli öğesi,
katılımcıların bu ortamda kullanım kontrolüne sahip olmalarıdır. Katılımcılar sosyal
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medyayı minimum ya da sıfır maliyetle ve oldukça kolay kullanabilmektedirler.
Dolayısıyla sosyal medya, makro ölçekte bakıldığında coğrafik engelleri aşan bir
etkileşim, iletişim ve işbirliğini mümkün kılmasıyla oldukça önemli bir demokratikleşme
gücü olarakta ele alınabilmektedir (Lai ve Turban, 2008).
2012 yılında 62 ülke ve 41,738 internet kullanıcısı ile gerçekleştirilmiş olan Universal
Mccan Wave 6 adlı araştırma tüm dünyada sosyal medyanın sıklıkla kullanıldığını
göstermektedir. Araştırmanın raporuna göre (İşlek, 2012) sosyal ağlara her gün 1,5 milyar
ziyaret gerçekleşmektedir; %77 oranındaki katılımcılar sosyal ağlarda profil sahibidirler;
katılımcıların %81'i arkadaşlarının sosyal ağlarda bulunan profil sayfalarını ziyaret
etmektedir; katılımcıların %88'i çevrimiçi video izlemektedir; internet kullanıcıları
haftada ortalama 13 saatlerini internet ve 8 saatlerini sosyal ağlarda geçirmektedirler;
internet kullanıcılarının %47'si marka topluluklarına katılmaktadır; katılımcıların
%42,9'u microblogging (Twitter vb.) kullanmaktadır; katılımcıların %49'u video paylaşım
sitelerine video yüklemektedirler.
Sosyal medya ve geleneksel medya siteleri arasındaki en önemli fark, sosyal medya
sitelerinde, tüm içeriği yayıncı tarafından belirlenen geleneksel medyanın tersine
içeriklerin büyük çoğunluğunun kullanıcılar tarafından oluşturulmuş olmasıdır. Sosyal
medya, gazete, televizyon ve film gibi geleneksel medya araçlarından farklı olarak,
bilgiyi yayınlamak ve bilgiye erişmek için neredeyse masrafsız ve herkesin erişimine
açıktır (Bostancı, 2010). Yetenekli pazarlama profesyonelleri tarafından büyük bir
ustalıkla oluşturulmuş mesajın sosyal medya ortamındaki sunumu, geleneksel medya ve
pahalı reklamcılıkla karşılaştırıldığında, daha az masraflı olmakla birlikte, daha geniş bir
kitleye ulaşarak daha fazla verim alınmasını sağlamaktadır (Scott, 2009).
Lietsala ve Sirkkunen (2008)'e göre sosyal medya, içerik üretiminde kullanıcıların aktif
olduğu web hizmetleridir. Sosyal medyada her birey içerik üretici konumunda
olabilmektedir.Kolbitsch ve Maurer (2006)'e göre sosyal medya araçlarının ortak
özellikleri aktif kullanıcı/katılımcı ve açıklıktır. Teknolojik gelişmeler, internete serbest
bir iletişim ortamı getirmiştir ve içeriğin üreticisiyle tüketicisi arasındaki geleneksel
ayrımı bu serbest iletişim yüzünden belirsiz hale getirmiştir. Örneğin, televizyon ve
gazete gibi geleneksel medya araçları, kullanıcının uymasını gerektiren sınırlı bir içeriğe
ve katı bir zaman çizelgesine sahiplerdir. Tam tersine yeni medya ise, bireylere çok daha
fazla seçenek ve içerik üzerinde çok daha fazla kontrol olanağı sunmaktadır (Dimmick
vd., 2004).
Koçak (2012)' a göre sosyal medya araçları, bireylerin içerik üretiminin merkezinde
olmasıyla ve içeriğe katkı sağlayabilmesiyle geleneksel medya araçlarından farklılık
göstermektedir. Ayrıca geleneksel medyanın özelliği; içeriğin, belirlenen şekilde ve
zamanlarda katı sınırlar ile sunulmasıdır. Sosyal medya ise, üretici ve tüketicinin anlık
olarak yer değişimi yapmasını sağlamaktadır. Sosyal medyada kullanıcı, geleneksel
medyadan farklı olarak izleyici olmanın ötesinde istediğinde içeriklere katkıda
bulunabilen ve bununla beraber istediğinde içeriğin üreticisi konumuna gelebilmektedir.
Dolayısıyla sosyal medya araçları geleneksel medya ile kıyaslandığında kullanıcıların
sadece tüketici olma rolünü değiştirmiş, kullanıcılara üretici olma imkânını da
sunmuştur.
Geleneksel medyanın olduğu gibi sosyal medyanın da var olabilmesi için bir mecraya
ihtiyacı vardır. Bu mecraları genel olarak sosyal medya araçları olarak adlandırabiliriz.
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Sosyal medya araçları; sosyal ağlar, bloglar, mikrobloglar, wikiler, podcastler, forumlar,
içerik paylaşım siteleri olarak adlandırılmaktadır (Erkul, 2009). İnsanlar bu araçlar
sayesinde birbirleriyle çeşitli içerik ve bilgi paylaşımında bulunarak aradıkları ve
ilgilendikleri içeriklere ulaşma imkanına sahip olmaktadırlar (Zafarmand, 2010).
YÖNTEM
Araştırmanın temel amacı, turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya
kullanımlarını incelemektir. Marmaris destinasyonunda yürütülen bu araştırmada temel
alınan araştırma sorusu“Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımı
ve demografik değişkenleri arasında bir ilişki var mıdır?” şeklindedir.
Bu araştırmanın evrenini Muğla ili Marmaris ilçesini 2015 yılı Mayıs-Eylül aylarında
ziyaret eden yabancı turistler(1.8 milyon)oluşturmaktadır (Muğla Kültür Turizm
İstatistikleri, 2015).Araştırmanın örneklemini ise bu turistler arasından kolayda
örnekleme yöntemi ile seçilen 420 turist oluşturmaktadır. Kolayda örnekleme, en kolay
bulunan denek en ideal olanıdır prensibinden hareketle, örneklem büyüklüğüne
ulaşılıncaya kadar arzu eden herkesin örnekleme alındığı yöntemdir (Yıldırım ve Şimşek,
2004). Evreni (1.8 Milyon) temsil etme bakımından P<0,05 hata payı ile örneklem
büyüklüğü 384 yeterli olmaktadır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004).
Tüketicilerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımına yönelik hazırlanan
bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır.Araştırma konusu ile ilgili
gerek yerli gerek yabancı literatür detaylı bir şekilde incelenmiş ve üç bölümden oluşan
anket formu hazırlanmıştır. Anketin birinci bölümünde satın alma sonrası sosyal medya
kullanımını belirlemeye yönelik 15 adet 5'li Likert tipi önerme bulunmaktadır. Anketin
ikinci bölümünde, katılımcıların internet ve sosyal medya kullanımlarını belirlemeye
yönelik 4 adet kapalı uçlu soru bulunmaktadır. Üçüncü bölümünde ise, kapalı uçlu
sorular ile katılımcıların yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, çalışma durumu, aylık ortalama
gelir düzeyi, medeni durum ve milliyet gibi sosyo-demografik özellikleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Anket formunda yer alan sosyal medya ile ilgili önermeler; Vural ve Bat
(2010), İşlek (2012) çalışmalarından uyarlanarak hazırlanmıştır.Anket formu 01.06.2015 ile
30.09.2015 tarihleri arasında araştırmacı tarafından kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen
yabancı turistlerden yüzyüze veri toplama tekniği ile toplanmıştır.
Pilot uygulama ile elde edilen veriler analiz edilmiş, turistlerin satın alma sonrası sosyal
medya kullanımlarını tespit etmeye yönelik sorulan 15 önermenin Cronbach's Alpha
katsayısı 0,892 olarak tespit edilmiştir. Bu ölçeğin güvenilir olduğunu ve uygulanmaya
hazır olduğunu göstermektedir.
Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımını belirlemek ve ifadeleri
gruplandırmak amacıyla ölçeğe faktör analizi uygulanmasına karar verilmiştir. Faktör
analizine geçilebilmesi için kullanılan ölçek yapısal olarak test edilmiş; Kaiser-Meyer
Olkin (KMO) değeri (0,889) ve Cronbach's Alpha değeri (α=0,904 ve p=0,000) tespit
edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ölçeğin yapısal geçerliliğe sahip olduğu ve faktör
analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.
Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi için, SPSS Statistics 20 programından
faydalanılmıştır. Toplanan 420 anketten 20 tanesi hatalı doldurulduğundan araştırma
dışı bırakılmış; 400 anket değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların sosyodemografik
özelliklerini, sosyal medya kullanım tercihlerinin belirlenmesi amacıyla frekans analizi,
satın alma sonrası sosyal medya kullanımı ile sosyo-demografik özelliklere ilişkin
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gruplar arasındaki farkların incelenmesi amacıyla ANOVA (tek yönlü varyans analizi) ve
bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. P< 0,05 alınmıştır.
BULGULAR
Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Araştırmaya dahil edilen 400 katılımcının sosyo-demografik özelliklerine Tablo 1’de yer
verilmiştir. Tablo1 incelendiğinde, grubun cinsiyet dağılımlarının %42 erkek, % 58 kadın
olduğu görülmektedir ve grubun yarıdan fazlasının (% 58) bekar olduğu tespit edilmiştir.
Eğitim durumunda çoğunluğun lise (% 36,3) ve lisans (% 36,0) mezunu ve bu oranların
birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. Grubun büyük bir kısmı 21-30 yaş (% 39,0)
aralığında yer almaktadır. Meslekler kapsamında turistlerin büyük bir kısmı özel sektör
(%41,3) çalışanlarıdır ve bu oranı kamu sektörü çalışanlarının (% 25,5) takip ettiği
görülmektedir. Gelir durumuna bakıldığında ise, katılımcıların büyük bir kısmının 10012000€ (% 36,0) arası aylık gelire sahip olduğu ve bu grubu % 22,5 ile 2001-3000€ ve % 21,8
ile 1000€ ve altı bu grubu takip etmektedir. Milliyetlere göre incelendiğinde ise,
çoğunluğun İngiliz (% 55,3) olduğu görülmekte ve bunu sırasıyla Hollandalılar ( 12,5) ve
Ruslar (%7,3) takip etmektedir.
Tablo 1: Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri (n:400)
n
Cinsiyet
Kadın

168

Erkek

232

%

n

%

42

Milliyet
İngiltere

221

55,3

58

Hollanda

50

12,5

Rusya

29

7,3

Medeni Durum
Bekar

232

58

Danimarka

23

5,8

Evli

168

42

Polonya

21

5,3

Yaş

Almanya

14

3,5

20 ve altı

42

10,5

Amerika

9

2,3

21-30

156

39

İsveç

7

1,8

31-40

72

18

Yunanistan

4

1

Fransa

4

1

41-50

60

15

51-60

43

10,8

Tayland

4

1

61 ve üzeri

27

6,8

Brezilya

3

0,8

Eğitim

Çek Cum.

3

0,8

İlkokul

14

3,5

Gana

2

0,5

Lise

145

36,3

Diğer*

6

0,9

Meslek Lisesi

68

17

Meslek

Lisans

144

36

Özel sektör

165

41,3

29

7,3

Kamu sektörü

102

25,5

İşsiz

35

8,8

1000 ve altı

87

21,8

Öğrenci

67

16,8

1001-2000

144

36

Emekli

31

7,8

2001-3000

90

22,5

3001-4000

50

12,5

4001 ve üzeri

29

7,3

Lisans üstü
Gelir €

*Diğer: Arabistan, Slovakya, Makedonya, Sırbistan, İsviçre, Tunus.
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Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımı Tercihlerine İlişkin Veriler
Tablo 2: Turistlerin sosyal medyada geçirdiği sürelere ilişkin veriler (n=400)
Günde kaç dakika
60 dakikadan az
61-180 dakika

n

%

140

35

182

45,5

62

15,5

16

4

181-300 dakika
301 dakikadan fazla

Turistlerin sosyal medyada geçirdiği sürelere ilişkin veriler incelendiğinde, araştırmaya
dahil edilen turistlerin büyük bir kısmının (% 45,5) sosyal medyada günde 61-180 dakika
vakit geçirdiği belirlenmiştir ve bu grubu 60 dakikadan az vakit geçirenler (% 35,0) ile
181-300 dakika vakit geçirenler (% 15,5) takip etmektedir. 5 saatten fazla vakit geçirenler
ise % 4,0 ile son sırada bulunmaktadır.
Tablo 3: Turistlerin internet kullanımı amaçlarına ilişkin veriler (n=400)
İnternet Kullanım Amacı
Sosyal medyayı takip etmek
Araştırma yapmak
Gündemi takip etmek
E-mail alışverişi
Resmi hizmetler
Eğlence (video, oyun vs.)

n

%

189

47,3

71

17,8

49

12,3

34

8,5

29

7,3

28

6,8

Araştırma kapsamında turistlerin internet kullanım amaçları incelendiğinde ise, büyük
bir kısmının sosyal medyayı takip etmek (% 47,3) amacıyla interneti kullandığı
görülmektedir ve bu grubu araştırma yapmak amacıyla interneti kullanan katılımcılar (%
17,8) takip etmektedir.
Tablo 4: Turistlerin sosyal medya kullanımı amaçlarına ilişkin veriler (n=400)
Sosyal Medya Kullanım Amacı
Arkadaşlarımı takip etmek
Gündemi takip etmek
Paylaşımlarda bulunmak
Online sohbet etmek
Zaman geçirmek
Oyun oynamak
Markaları takip etmek
Profilimi güncellemek
Yeni arkadaşlar bulmak

n

%

143
71
50
36
28
24
22
13
13

35,8
17,8
12,5
9
7
6
5,5
3,3
3,3

Araştırma kapsamında turistlere yöneltilen bir başka soru ise, araştırmaya katılan
turistlerin sosyal medyayı ne için kullandıklarını belirlemeye yöneliktir. Veriler
incelendiğinde, arkadaşlarını takip etmek amacıyla sosyal medyayı kullanan turistlerin
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(% 35,8) ilk sırada olduğu ve bu grubu gündemi takip etmek için kullananlar (% 17,8) ve
fotoğraf-video ve başkalarıyla bir şeyler paylaşmak için sosyal medya kullanan turistlerin
(% 12,5) takip ettiği görülmektedir.
Tablo 5: Turistlerin hangi sosyal medya aracını kullandığına ilişkin veriler (n=400)
Hangi Sosyal Medya Aracı
Facebook
Twitter
Instagram
Swarm
Foursqaure

n

%

363
23
7
6
1

90,8
5,8
1,8
1,3
0,3

Araştırmaya katılan turistlere hangi sosyal medya aracını sıklıkla kullandıkları
sorulduğunda ise neredeyse tamamına yakın kullanıcının Facebook (%90,8) kullandığı
görülmektedir ve bu grubu Twitter kullanan turistler (% 5,8) takip etmektedir.
Satın Alma Davranışı Sonrası Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Veriler ve
Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi
Uygulanan faktör analizinin sonucunda, anket formunda yer alan 15 ifadenin 3 faktör
grubu altında toplandığı tespit edilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre faktör
gruplarının toplam varyansı açıklama oranı % 59,598 düzeyinde gerçekleşmiştir. Sosyal
medyanın satın alma sonrası tüketici davranışına etkisi boyutlarını açıklayan bu faktör
gruplarına alt faktör yüklerini temsil edecek şekilde; faktör 1 için memnuniyetsizlik içerikli
bildirim, faktör 2 için memnuniyet içerikli bildirim vefaktör 3 için satın alma sonrası tutumlar
isimleri verilmiştir.
Tablo6: Turistlerin satın alma sonrası sosyal medya kullanımlarına ilişkin faktör
analizi sonuçları (n=400)
Faktör ve Önermeler

1

Memnuniyetsizlik İçerikli Bildirim
Satın aldığım turistik ürün/hizmetten memnun
kalmazsam bunu sosyal medyada paylaşırım.
Gittiğim bir turizm destinasyonundan memnun
kalmazsam sosyal medyada diğer kullanıcılara o ürünü
almamalarını tavsiye ederim.
Satın aldığım turistik ürün/hizmetten memnun
kalmazsam bunu sosyal medyadaki turizm işletmelerinin
sayfalarında paylaşırım
Turistik ürün/hizmetinden memnun olmadığım turizm
işletmelerinin sosyal medyada beni fark etmiş ve benimle
iletişime geçmiş olması fikrimi değiştirmeme sebep
olabilir.
Satın aldığım turistik ürün/hizmetten memnun kalmama
durumunda sosyal medyada istek ve şikayet kanallarına
kolay ulaşım benim için işletmeye karşı tutum
geliştirmede önemli bir yer teşkil eder.
Turistik ürün/hizmetinden memnun olmadığım turizm
işletmelerinin sosyal medyada beni fark etmemiş ve
iletişime geçmemiş olması memnuniyetsizliğimi arttırır
Satın aldığım ürün/destinasyon ile ilgili yapılan
değerlendirmeler ve anketler için zaman ayırırım.
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,617
,785

,735

,688

,703

,671
,501

Bileşenler
2

3

Memnun kalmadığım bir turistik ürün/hizmet için gerekli
yerlere şikayette bulunurum.
Memnuniyet İçerikli Bildirim
Satın aldığım turistik ürün/hizmetten memnun kalırsam
sosyal medyada paylaşırım
Gittiğim bir turizm destinasyonundan memnun kalırsam
sosyal medyada diğer kullanıcılara o ürünü satın
almalarını tavsiye ederim
Turistik ürün/hizmetinden memnun olduğum turizm
işletmelerinin sosyal medyada beni fark etmiş olması
memnuniyetimi arttırır
Satın aldığım turistik ürün/hizmetten memnun kalırsam
bunu
sosyal
medyadaki
turizm
işletmelerinin
sayfalarında paylaşırım
Satın Alma Sonrası Tutumlar
Sosyal medyada turistik ürün/hizmet satın alma sonrası
faaliyet gösteren turizm işletmelerinin rakip işletmelere
göre daha avantajlı olduğunu düşünürüm
Müşterilerin sosyal medyada satın alma sonrası faaliyet
gösteren turizm işletmelerini ürün/hizmetlerini tekrar
satın alma ihtimali daha yüksektir
Satın alma sonrası sosyal medyada satın alınan
ürün/hizmet hakkında yorum, paylaşım ve şikayeti teşvik
eden turizm işletmelerine karşı olumlu tutum gelişir
Öz Değerler
Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranı
Toplam Varyansın Açıklama Oranı
Tüm Ölçeğin Cronbach’s Alpha Değeri
Faktörlerin Cronbach’s Alpha Değeri
Aritmetik Ortalama Değerleri
Standart Sapma Değerleri

,704

,800
,804

,670

,617

,766

,770

,594

6,037
40,250
59,598
0,892
0,872
2,2663
0,684

1,648
10,987

1,254
8,361

0,825
2,1431
0,671

0,695
2,0767
0,658

Faktör analizinden sonra gerçekleştirilen, turistlerin sosyal medya kullanımlarının
demografik değişkenlerine göre değerlendirmeye yönelik yapılan analizler aşağıda
tablolaştırılmştır. Aralarında fark bulunmayan değişkenlerin tablolarına yer
verilmemiştir. Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımları medeni
durumlarına göre değerlendirildiğinde, satın alma sonrası sosyal medya kullanımlarının
medeni durum bakımından istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05).
Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımlarının mesleklere göre
değerlendirildiğinde memnuniyetsizlik içerikli bildirim, memnuniyet içerikli bildirim vesatın
alma sonrası tutumlar ile meslekler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız olduğu
tespit edilmiştir (p>0,05). Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya
kullanımlarının eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde, satın alma davranışı sonrası
sosyal medya kullanımı ile eğitim durumu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız
olduğu tespit edilmiştir. (p>0,05).Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya
kullanımlarının gelir durumuna göre değerlendirildiğinde, satın alma davranışı sonrası
sosyal medya kullanımı ile gelir durumu arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız
olduğu tespit edilmiştir. (p>0,05)
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Tablo 7: Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımlarının cinsiyete göre
değerlendirilmesi

X

SS

2,273

0,607

2,261

0,736

2,273

0,673

2,119

0,670

2,170

0,692

2,008

0,626

n

t

p

0,169

0,866

0,823

0,411

0,330

0,015*

Memnuniyetsizlik içerikli bildirim
Erkek
Kadın

168
232

Memnuniyet içerikli bildirim
Erkek
Kadın

168
232

Satın alma sonrası tutumlar
Erkek
Kadın

168
232

*p<0,05
Tablo 3’te turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımlarının cinsiyete
göre değerlendirilmesi yapılmıştır. Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya
kullanımlarına ilişkin satın alma sonrası tutumlarfaktöründe cinsiyete göre istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Buna göre, satın alma sonrası
sosyal medya kullanımına ilişkin tutumlar açısından erkekler paylaşımı, kadınlara göre
daha önemli bulmaktadır.
Tablo 8: Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımlarının yaşa göre
değerlendirilmesi

Memnuniyetsizlik içerikli bildirim
20 ve altı
21-30
31-40
41-50
51-60
61 ve üstü
Memnuniyet içerikli bildirim
20 ve altı
21-30
31-40
41-50
51-60
61 ve üstü
Satın alma sonrası tutumlar
20 ve altı
21-30
31-40
41-50

n

X

SS

t

p

42
156
72
60
43
27

2,574
2,165
2,142
2,189
2,500
2,504

0,725
0,657
0,631
0,591
0,713
0,814

4,856

,000*

42
156
72
60
43
27

2,226
2,080
2,145
2,070
2,174
2,481

0,594
0,700
0,657
0,578
0,644
0,811

1,956

0,084

42
156
72
60

2,206
2,027
2,078
2,022

0,761
0,649
0,717
0,613

0,784

0,562

931

51-60
61 ve üstü

2,131
2,185

43
27

0,609
0,557

*p<0,05
Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımları yaş değişkenine göre
değerlendirildiğinde, 20 yaş ve altı turistlerin diğer gruplara göre
memnuniyetsizlik
içerikli bildirim' lerde bulunmayı daha önemli buldukları görülmektedir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Sosyal medyada var olan işletmeler müşteri potansiyelini daha iyi hale getirebilir,
piyasada işletmeleri ile ilgili ürün veya markaları hakkında farkındalıklarını
yükseltebilir, piyasada rakiplerinin durumlarını ve mevcut pazardaki yeni gelişmeleri
takip edebilir, ürünlerinin reklamını yapabilir ve satış faaliyetlerinde verimliliği
yakalayabilirler. Sosyal medya kullanan kişiler ise arkadaşları ile bir arada olmak, eski ve
yeni arkadaşlarını bulabilmek, bu arkadaşları ile iletişim halinde olmak, güncel olayları
ve haberleri hızlı bir şekilde kendi aralarında paylaşmak, birlikte faaliyetler yapmak,
etkinliklere katılmak, ortak ilgi alanları ile ilgili deneyimlerini paylaşmak, günlük
hayatlarını daha eğlenceli bir şekilde planlamak gibi sebeplerle sosyal medya araçlarını
sık bir şekilde kullanmaktadırlar. Sosyal medya araçlarının günlük hayat içinde bu kadar
çok kullanılıyor olması insanların özel alanları ile ilgili bilgilerin ulaşılabilirliğini
kolaylaştırmaktadır.
Marmaris’te yürütülen bu araştırmaya dahil edilen 400 turistin sosyo-demografik
özellikleri incelendiğinde, çoğunluğunu kadın turistler oluşturmaktadır. Grubun yarıdan
fazlasının bekar olduğu görülmektedir. Eğitim durumu ele alındığında ise, çoğunluğun
lise mezunu ve üniversite mezunu turistlerden oluştuğu görülmektedir. Grubun
çoğunluğu 21-30 yaş aralığındadır. Meslekler ise, çoğunlukla özel sektör çalışanları
olduğu görülmektedir. En az meslek grubu ise, emeklilerden oluşmaktadır. Gelir
durumlarına bakıldığında ise, çoğunluğun 1001-2000 € ile başta ve bu grubu takiben
2001-3000 € ve 1000 € ve altı bu grubu takip ettiği görülmektedir. Milliyetlere göre
incelendiğinde ise, büyük çoğunluğun İngiliz olduğu görülmektedir. Araştırmaya dahil
edilen katılımcıların çoğu Avrupa ülkelerinden gelmiş turistlerden oluşmaktadır.
Araştırmakapsamındaki turistlerin internet kullanım amaçları incelendiğinde ise,
çoğunluğun sosyal medyayı takip etmek amacıyla interneti kullandığı görülmektedir ve
bu grubu araştırma yapmak amacıyla internet kullanan turistler takip etmektedir.
Eğlence(video, oyun vs.) amacıyla internet kullanan grup ise son sırada yer almaktadır.
Ancak, Koçak (2012) tarafından yürütülen araştırmaya bakıldığında ise, katılımcıların
merak ettikleri/ilgilendikleri konularda araştırma yapmak için internet kullandığı
görülmektedir.
Araştırma dahilindeki turistlerin sosyal medyayı kullanım amaçları belirlemeye yönelik
veriler incelendiğinde ise, arkadaşlarını takip etmek amacıyla sosyal medyayı kullanan
turistler çoğunluğu oluşturmaktadır ve bu grubu günü geçirmek için kullananlar takip
etmektedir. Yeni arkadaşlar edinmek ve kişisel bilgilerini düzenlemek için sosyal
medyayı kullanan kişiler ise son sırada bulunmaktadır.Ayrıca Deniz (2012) tarafından
yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yurtkoru (2009)'nun 488 kullanıcı ile
yapmış olduğu çalışmada ise, kullanıcıların sosyal ağları sırasıyla, arkadaşlarıyla
bağlantıya geçmek, arkadaşlarının profillerine ve resimlerine bakmak ve arkadaşlarına
mesaj göndermek için kullandıkları sonuçları elde edilmiştir. Akçay (2011) tarafından
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yapılan araştırmaya göre ise, sosyal medya kullanımı çalışmasında insanları sosyal
medyaya yönelten ilk sebep sosyalleşme ihtiyacı olarak gerçekleşirken, bu araştırmaya
katılanlar tarafından sosyal medyayı takip etme ihtiyacı olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmaya dahil olan turistlerin hangi sosyal medya aracını sıklıkla kullandıkları
sorulduğunda ise neredeyse tamamına yakın kullanıcının Facebook kullandığı
görülmektedir. Diğer kullanılan sosyal medya araçlarının ise, sırasıyla Twitter,
İnstagram, Swarm, Foursquare olduğu tespit edilmiştir. Vural ve Bat (2010) tarafından
yapılan araştırmada da, gençlerin sosyal ağ kullanım alışkanlıklarını belirlemek
amacıyla 319 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirdikleri, öğrencilerin %
85,9’unun sosyal ağ sitelerini kullandığı, bu öğrencilerin de %82,4’ünün en fazla
Facebook’ta zaman geçirdikleri belirlenmiş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca
Deniz (2012) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.
Grubun büyük bir kısmının sosyal medyada günde 61-180 dakika vakit geçirdiği
belirlenmiştir. 301 dakikadan fazla vakit geçirenler ise son sırada bulunmaktadır.
Mazman (2009) tarafından yapılan çalışmada 606 kişiye ulaşılmışmış, katılımcıların
büyük çoğunluğunun 18-25 yaş aralığında (% 74) ve üniversite öğrencisi (% 70) olduğu,
bireylerin çoğunluğunun Facebook’a günde birkaç defa girdiği, her girdiklerinde
yaklaşık yarım saat Facebook’ta kaldığı belirlenmiş ve benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Araştırmaya katılan turistlerden elde edilen ifadeleri gruplandırmak amacıyla faktör
analizi uygulanmıştır. Faktör analizine geçilmeden önce, ölçeğin yapısal geçerliliğe sahip
olduğu ve faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir.Uygulanan faktör analizinin
sonucunda, anket formunda yer alan 15 ifadenin 3 faktör altında toplandığı tespit
edilmiştir. Faktör gruplarının toplam varyansı açıklama oranı % 59,598 düzeyinde
gerçekleşmiştir.Faktör 1 memnuniyetsizlik içerikli bildirim, faktör 2memnuniyet içerikli
bildirim vefaktör 3 satın alma sonrası tutumlar olarak isimlendirilmiştir.
Turistlerin satın alma sonrası sosyal medya kullanımlarının demografik özelliklerine
göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla yapılan varyans analizi
(ANOVA) ve t-testi sonuçlarında, turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya
kullanımı ve demografik faktörler arasındaki ilişkiye bakıldığında; turistlerin satın alma
davranışı sonrası sosyal medya kullanımı faktörlerinden satın alma sonrası tutumlar ile
cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre,
satın alma sonrası sosyal medya kullanımına ilişkin tutumlar açısından erkekler daha
önemli bulunmaktadır. Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya
kullanımlarının yaş değişkenine göre değerlendirildiğinde ise, 20 yaş ve altı turistlerin
diğer gruplara göre memnuniyetsizlik içerikli bildirim'lerde bulunmayı önemli buldukları
görülmektedir. Turistlerin satın alma davranışı sonrası sosyal medya kullanımı; medeni
durum, çalışma durumu, eğitim durumu ve gelir durumuna göre incelendiğinde
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, turizm sektörüne yönelik öneriler
geliştirilmiştir. Turistlerin sosyal medya araçlarından en çok Facebook’u kullandığı göz
önünde bulundurularak, otel işletmeleri Facebook'ta otel tanıtımlarına daha çok ağırlık
verebilirler. Tüketicilerin sosyal medya araçlarında ürün/hizmetler ile ilgili araştırma
yaptığı göz önünde bulundurularak, işletmeler ürün/hizmetleri, markaları ve firmaları ile
ilgili tanıtıcı bilgileri sosyal medya araçlarında paylaşabilirler.Ayrıca sosyal medya
araçlarını pazarlama iletişimi noktasında etkili kullanmalıdırlar. Turizm alanyazını
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açısından ise, gelecek çalışmalarda yerli turistler araştırma kapsamına alınarak veya
farklı bölgelerde yapılarak bölgeler arası karşılaştırma yapılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada turist rehberliği meslek kuruluşları tarafından turist rehberlerine sağlanan
desteklerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
yarı yapılandırılmış soru formu ile elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle
değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini 22.06.2012 tarihinde 28331 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 6326 sayılı "Turist Rehberliği Meslek Kanunu" uyarınca kurulmuş,
7 meslek odası ile 6 bölgesel meslek odası olmak üzere tüm Türkiye'de
örgütlenmiş ulusal düzeyde faaliyet gösteren 13 meslek kuruluşu ve bu kuruluşların
kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan TUREB (Turist Rehberleri Birliği)
oluşturmaktadır. Elektronik posta adreslerine gönderilen soru formları, 4 meslek odası ve
3 bölgesel meslek odası tarafından yanıtlanmış, bu soru formlarından elde edilen veriler
içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada veri elde etmek amacıyla meslek
kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine başvurulmuştur. Araştırma sonucunda, meslek
kuruluşlarının rehberlere/üyelere eğitim gezileri, çeşitli alanlarda düzenledikleri eğitim
faaliyetleri ve çeşitli konularda düzenledikleri uzmanlaşma eğitimleri, kurslar,
söyleşi/konferans/seminerler, sosyal ortamlarda gerçekleştirdikleri etkinlikler ve diğer
destekler kapsamında destek sağladıkları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turist Rehberi, Turist Rehberliği Meslek Kuruluşları, Örgütsel
Destek.
GİRİŞ
Ülkeler turizm endüstrisinde payını arttırmak ve turizm hareketlerini kendi ülkelerine
çekmek maksadıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu anlamda en önemli görevlerden
biri turist rehberlerine aittir (M.E.B., 2013: 2). Ülkelerine gelen turistin seyahatlerinden
tatmin sağlaması, ülkeye tekrar gelmesi ve müşteri sadakati sağlanması konusunda
önemli yeri olan turist rehberleri, ülkelerini temsil eden elçilerdir (Ap ve Wong, 2001:
551). 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda (2012), turist rehberliği hizmeti
"seyahat acentalığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup halindeki yerli
veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dili kullanarak; ülkenin kültür,
turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleriyle varlıklarının kültür ve turizm
politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından
düzenlenen turların, gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı
ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesi" şeklinde
tanımlanmaktadır. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulmuş, 27643 sayılı Remi
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Gazete'de yayımlanan Ulusal Meslek Standardı’nda (2010) profesyonel turist rehberi,
“yerli veya yabancı turistlere, turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil ile uyumlu
olmak üzere, rehberlik kimlik kartında belirtilen dillerde rehberlik eden, Türkiye’de
tanıttığı bölgenin tarihi, kültürel ve doğal mirası hakkında bilimsel ve kapsamlı bilgi
sahibi olan ve bu bilgileri iyi derecede bildiği en az bir yabancı dil ile turistlere
aktarabilen, Türkiye’nin imajını en iyi şekilde yansıtabilen, seyahat acentaları tarafından
düzenlenen tur programlarını seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve
tüketiciye satıldığı şekilde yürüten, gezi programının tüketiciye satıldığı şekilde
yürütülmesini sağlayan veya müze ve ören yerlerinde organize olmuş gruplara/kişilere
rehberlik eden kişi” olarak tanımlanmaktadır. Turistlerin kaliteli deneyimlerini
kolaylaştırmada önemli bir rol oynama kapasitesine sahip olan turist rehberleri (Black ve
Weiler, 2005: 24), kültürel aracılıkta önemli bir yer tutmaktadır (Köroğlu, 2013: 102) ve
turizm sektörünün de önemli can damarlarındandır (Batman, 2003: 118). Ziyaret edilen
ülkeler ve turistler arasında bir köprü görevi gören turist rehberlerine önemli görevler
düşmektedir (Güzel, 2007: 8).
Turist rehberliğinin gelişmesi için meslek kuruluşları önem arz etmektedir. Ülke tanıtımı
kapsamında turist rehberlerini aynı çatı altında buluşturan meslek kuruluşlarının en
önemli özelliği, yürürlükteki yasalar dâhilinde daha iyi çalışma koşulları sağlamak ve
üyelerinin yaşam şartlarını düzeltmek için mücadele etmektir (Akay vd. 2014: 7). Turist
rehberleri, mesleki sorumluluklarını yerine getirirken onlara tanınacak hak ve imkânlar
mesleğin kalitesini etkileyen en büyük etkenlerden biridir ve rehberin turistlere sunacağı
hizmetin kalitesi ile doğru orantılıdır (Liu ve Ye, 2012: 96). Bu doğrultuda bu çalışmada,
turist rehberliği meslek kuruluşları tarafından turist rehberlerine sağlanan desteklerin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
MESLEKİ ÖRGÜTLENME
Meslek, kelime anlamıyla “bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş”,
“uğraş” olarak tanımlanmaktadır (Devlet Denetim Kurulu, 2009:15). Türk Dil Kurumu’na
(TDK) göre meslek; belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı,
insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan
ve kuralları belirlenmiş iştir (TDK, 2016). Örgütlenme, ortak bir amacı veya işi
gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birliktelik ve
teşekkül oluşturma anlamına gelmekte (Ataman, 2006: 125) ve toplumsal bir olay olarak
toplumların var olduğu günden beri sürüp gelmektedir (Tok, 1996: 611). Mesleki
örgütlenme ise aynı düşünce ve inançları taşıyan belirli sayıda insanın mesleki çıkarlar
doğrultusunda bir araya gelerek örgüt yapısı oluşturmasıdır. Mesleki örgütlenme;
mesleki özgürlük kazanmak, yenilikleri takip etmek, sorunlara çözüm bulmak ve mesleki
vizyon ve misyonunu bilmek için gereklidir (Kiper ve Koştu, 2006: 3).
Meslek kuruluşları, belli bir mesleği icra edenlerin ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve ortak
çıkarlarını korumaya yönelik etkinlikleri gerçekleştirmek üzere kurulan ve çeşitli işlevleri
bulunan organizasyonlardır. Bu kuruluşlar esas olarak kendiliğinden, gönüllü, devletten
bağımsız ve işlev odaklı bir nitelik göstermektedir. Fakat bazı toplumlarda belirli mesleki
faaliyetleri kontrol altında tutmak ve toplumsal yararları korumak bakımından devlet
güdümündeki mesleki kuruluşlara da rastlanmaktadır (Devlet Denetleme Kurulu, 2009:
13). Meslek kuruluşlarının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları statüsüyle
Anayasal düzenleme konusu yapılması ilk defa 1961 Anayasasıyla olmuştur. 1876 ve
1924 Anayasaları döneminde meslek kuruluşlarının hukuki nitelikleri ve idare teşkilatı
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içindeki yerlerine ilişkin düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak, bugün faaliyette
bulunan bazı meslek kuruluşlarının 1924 Anayasası döneminde çıkarılan kanunlarla
kurulduğu bilinmektedir. 1961 Anayasasında müstakil bir madde ile kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının kanunla kurulacakları hükme bağlanmıştır. Böylece,
meslek kuruluşları “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” statüsüyle Anayasal
kuruluş haline getirilmiş ve yürütmenin bir unsuru olarak tanzim edilmiştir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan ve özellikle 1950’den itibaren kuvvetlenen kamu
tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları teşkil edilmesi eğilimi, 1980 sonrasında da devam
etmiştir. 1982 tarihli Anayasa 1961 Anayasası’nın öngördüğü düzenin devamı olarak
“kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını geniş anlamıyla “yürütme” organının,
dar anlamda ise “idare”nin bir unsuru olarak düzenlemiş ve yapılandırılmıştır (Candan,
2012: 15).
Meslek kuruluşlarının kuruluş amaçları, işlevleri, faaliyet alanları, etkinlikleri ve devlet
veya sivil toplumla olan ilişkileri de toplumlar ve dönemler itibarıyla farklılık ve çeşitlilik
göstermektedir. Bununla birlikte, meslek kuruluşları, zaman içerisinde sınırlı amaç ve
işlevlerini aşarak güçlenmiş ve çok boyutlu bir nitelik kazanmışlardır. İlk başlarda daha
çok grup çıkarlarını korumak ve geliştirmek gayesi doğrultusunda kurulan meslek
kuruluşları, zamanla ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamın önemli aktörleri haline
gelmişlerdir (Devlet Denetleme Kurulu, 2009: 14). Çeşitli amaçlarla kurulan meslek
kuruluşları aynı zamanda birer baskı gruplarıdır (Can, 2002: 76). Baskı grupları çoğu
zaman devlet tarafından yasal olarak tanınmaları nedeniyle, profesyonel mesleklere
ilişkin düzenlemelerin yürütülmesinde ve yeni düzenlemelerin yürürlüğe konmasında
aktif rol oynamaktadırlar (Çokgezen ve Toksoy, 2011: 134). Mesleki standartlarının
belirlenmesinde rol alan meslek kuruluşları bu standartlara haiz profesyonellerin
yetiştirilmesi ve mesleki bilgi, beceri ve uygulamalara ilişkin değişim ve yeniliklere uyum
sağlamaları amacıyla üyelerinin gelişmesine katkı sağlayacak faaliyette bulunmaktadırlar
(Karataş ve Şaşmaz, 2013: 29).
Meslek kuruluşları, mesleki örgütler ve mesleki örgütlenme ile ilgili olarak pek çok
akademik çalışmaya rastlanmaktadır. Örneğin, Tok (1996) tarafından yapılan
araştırmanın sonucunda, öğretmen ve yöneticilerin sendikalaşma türünde bir
örgütlenmeyi tercih ettiği ve örgütlerin, diğer öğretmen örgütleriyle işbirliği içinde
bulunmasını istedikleri ortaya çıkmıştır. Kiper ve Koştu (2010) tarafından yapılan
çalışmada katılımcıların büyük bir çoğunluğunun mesleki örgütlenmeyi gerekli gördüğü
ancak mesleki örgütler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır. Merih ve
Arslan (2012) çalışmalarında katılımcıların hemen hemen tamamının mesleki
örgütlenmeyi gerekli gördüğü, ancak küçük bir oranın bir mesleki örgüte üye olduğunu,
mesleki örgütlenme ve mesleki bilinci artırmaya yönelik olarak mesleki örgüt
tanıtımlarının iyi yapılması ve çalışma koşullarının düzeltilmesi gerektiğini
belirlemişlerdir. Karataş ve Şaşmaz (2013) tarafından içerik analizi yöntemiyle 12 Sivil
Toplum Kuruluşu’ndan 8’inin resmi tüzükleri incelenmiş, eğitim ve okul yöneticiliği
alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının mesleki örgütlenme ve dayanışma
amacına odaklandıkları belirlenmiştir. Akay vd. (2014), yaptıkları çalışmada, turizm
örgütlerini ele alarak, bu örgütlere neden ihtiyaç duyulduğu, amaçları, fonksiyonları,
kullandıkları pazarlama araçları, sorunları, turizme etkileri ve örgütsel yapıları hakkında
bilgi vermiş; turizm örgütlerinin turizm sektörü için büyük bir gereklilik olduğunu
ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Yenipınar vd. (2014) turist rehberlerinin mesleki
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mağduriyetlerini önlemekteki yetersizliğinden doğan memnuniyetsizlikleri üzerine bu
memnuniyetsizliğin sebeplerini ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla
bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada, akademisyenlerin ve meslek kuruluşlarının Turist
Rehberliği Meslek Kanunu’na yönelik düşünceleri ele alınmıştır.
TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KURULUŞLARI
Turizm sektöründe belli bir kalitede hizmet verebilmek ve memnuniyeti sağlayabilmek
için bir takım ortak normlar oluşturulması ve uygulanması meslek kuruluşlarının
varlığını zorunlu kılmış, farklı alanlarında (otel, seyahat acentesi, restoran, ulaştırma vb.)
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası meslek kuruluşları kurulmuştur (Akay vd., 2014: 7).
Turizm sektöründe etkin bir şekilde faaliyet gösteren kuruluşlardan biri Turist Rehberliği
Birliği (TUREB) ve birliğe bağlı olarak 6326 sayılı "Turist Rehberliği Meslek Kanunu"
uyarınca kurulmuş olan meslek kuruluşlarıdır. Kanunun 8. maddesinin 3. bendinde
meslek kuruluşlarının görev ve yetkileri; üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ve
mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine ve ulusal turizm ve
tanıtım politikalarına uygun olarak ifa edilmesini ve gelişmesini sağlamak, meslek
mensuplarının birbirleri ve halkla olan ilişkileri ile mesleğin icrasında dürüstlüğü ve
güveni hâkim kılmak üzere; meslek etiğini ve disiplini korumak, turist rehberleri
arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak, turist
rehberlerinin yetiştirilmesi için kurs, seminer ve eğitim programları düzenlemek, meslek
konusunda araştırma ve incelemeler yapmak, Bakanlıkça istenilen konularda görüş
bildirmek ve bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmektir şeklinde
belirlenmiştir.
TUREB, 12 Eylül 1998’de dört meslek kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşan, 2002’de
yedi meslek kuruluşunun bir protokol dâhilinde yenilenen temsili bir birliktir (Mısırlı,
2013: 93; Ahipaşaoğlu, 2006: 51). 22.06.2012 tarihinde 28331 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan 6326 sayılı "Turist Rehberliği Meslek Kanunu" uyarınca kurulmuş olan
TUREB, kendisine bağlı 7 meslek odası ile 6 bölgesel meslek odası olmak üzere tüm
Türkiye'de örgütlenmiş 13 odanın kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşudur
(TUREB, 2016). TUREB'in kuruluş amaçları arasında; turist rehberlerinin ortak
sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunmak, rehberler arasında birlik ve beraberlik
sağlamak, meslek kuruluşları arasında düzeni ve işbirliğini sağlamak, yasa gereği
oluşturulan bütün birimleri ile rehberlerin ülke turizminde daha etkin rol almalarını
sağlamak, yasa dışı rehberlik faaliyetlerinin önlenmek, turist rehberleri meslek
örgütlenmesi hususunda yasal ve idari düzenlemelerde girişimde bulunmak yer
almaktadır (Mısırlı, 2013: 93; TUREB, 2016). 07.06.2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist
Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında kurulan TUREB’e bağlı meslek kuruluşları ile
ilgili bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Turist Rehberliği Meslek Kuruluşları İle İlgili Bilgiler
YETKİLİ OLDUĞU
ÜYE
KURULUŞ TARİHİ
İL/İLLER
SAYISI*
İstanbul Turist
İstanbul, Bolu, Düzce,
6326 sayılı Kanun ile 22 Haziran
Meslek
Rehberleri
Edirne, Kırklareli, Kocaeli, 2012 tarihinde rehber odası 4358**
Odası
Odası
Sakarya, Yalova
niteliğini kazanmıştır.
Antalya Turist
6326 sayılı Kanun ile 22 Haziran
Meslek
Rehberleri
Antalya, Burdur, Isparta 2012 tarihinde rehber odası 1670
Odası
Odası
niteliğini kazanmıştır.
ODALAR

İRO

ARO
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İzmir Turist
Meslek
İZRO Rehberleri
İzmir, Manisa, Uşak
Odası
Odası
Adana
Bölgesel
Bölgesel Turist
ADRO
Meslek Adana, Mersin, Osmaniye
Rehberleri
Odası
Odası
Ankara, Afyonkarahisar,
Bartın, Çankırı, Çorum,
Ankara Turist
Eskişehir, Karabük,
Rehberleri
Meslek
ANRO
Karaman, Kastamonu,
Odası
Odası
Kırıkkale, Konya,
Zonguldak

6326 sayılı Kanun ile 22 Haziran
2012
tarihinde rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

1010

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

155

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

716

Aydın Turist
Meslek
ATRO Rehberleri
Odası
Odası
Bursa Bölgesel
Bölgesel
Turist
BURO
Meslek
Rehberleri
Odası
Odası
Çanakkale
Bölgesel
Bölgesel Turist
ÇARO
Meslek
Rehberleri
Odası
Odası
Gaziantep
Bölgesel
Bölgesel Turist
GARO
Meslek
Rehberleri
Odası
Odası
Muğla Turist
Meslek
MURO Rehberleri
Odası
Odası
Nevşehir
Turist
Meslek
NERO
Rehberleri
Odası
Odası
Şanlıurfa
Bölgesel Turist Bölgesel
ŞURO Rehberleri
Meslek
Odası
Odası

Aydın, Denizli

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

567

Bursa, Bilecik, Kütahya

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

112

Çanakkale, Balıkesir,
Tekirdağ

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

146

Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaraş, Kilis,
Malatya

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

150

Muğla

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

381**

Nevşehir, Aksaray,
Kayseri, Kırşehir, Niğde,
Sivas, Yozgat

6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
2013 tarihinde kurularak rehber
odası niteliğini kazanmıştır.

585

Şanlıurfa, Adıyaman,
Ağrı, Batman, Bingöl,
6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, 2013 tarihinde kurularak rehber 84**
Hakkâri, Mardin, Muş,
odası niteliğini kazanmıştır.
Siirt, Şırnak, Tunceli, Van
Trabzon, Amasya,
Trabzon
Ardahan, Artvin, Bayburt,
Bölgesel
6326 sayılı Kanun ile 11 Mart
Bölgesel Turist
Erzincan, Erzurum,
TRO
Meslek
2013 tarihinde kurularak rehber 96**
Rehberleri
Gümüşhane, Giresun,
Odası
odası niteliğini kazanmıştır.
Odası
Iğdır, Kars, Ordu, Rize,
Samsun, Sinop, Tokat
* Üye sayıları meslek kuruluşları ile telefonla iletişime geçilerek öğrenilmiştir.
** Üye sayılarına odalardan ulaşılamamış, TUREB'in web sayfasında yer alan rehber veri tabanından
ulaşılmıştır.

Kaynak: http://www.tureb.org.tr/sayfa_detay.aspx?id=13, Erişim Tarihi: 21.07.2016.

6326 sayılı kanunun 4. maddesinin 2. bendi uyarınca, turist rehberlerinin, yerleşim
yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda
kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları zorunludur. Hangi
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odaların hangi illerdeki turist rehberlerini üye olarak kaydedebilecekleri Bakanlıkça
belirlenmektedir. Turist rehberleri birden fazla odaya üye olamaz. Turist rehberlerinin
oda üyeliğine kabulü için mesleğe kabul edilerek ruhsatname almış ve mesleğe kabul
koşullarını kaybetmemiş olmaları gerekmektedir.
YÖNTEM
Bu çalışmada turist rehberliği meslek kuruluşları tarafından turist rehberlerine sağlanan
desteklerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma, yukarıda belirtilen amacın
derinlemesine betimleme gerektirdiğinden dolayı nitel bir araştırma olarak
tasarlanmıştır. Nitel araştırma, gözlem, görüşme, doküman analizi vb. nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda, gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırmalardır
(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 25). Araştırmada, elde edilen verileri derinlemesine
incelemek ve geçerli çıkarımlar/temalar elde edebilmek için nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde, birbirine
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları
okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamak esastır. Bu amaçla
toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara
göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların
saptanması gerekmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227). Turist rehberliği meslek
kuruluşları tarafından turist rehberlerine sağlanan desteklerin belirlenmesi amacıyla yarı
yapılandırılmış soru formu oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış soru formunda
önceden sorulması planlanan sorular hazırlanmış ve bu sorular ile meslek kuruluşları
temsilcilerinin sorulara vermiş oldukları yanıtların kısıtlanması engellenmiştir. Soru
formunda turist rehberliği meslek kuruluşları tarafından turist rehberlerine sağlanan
desteklerin belirlenmesine yönelik açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Araştırmanın
evrenini 22.06.2012 tarihinde 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6326 sayılı "Turist
Rehberliği Meslek Kanunu" uyarınca kurulmuş, 7 meslek odası ile 6 bölgesel meslek
odası olmak üzere tüm Türkiye'de örgütlenmiş ulusal düzeyde faaliyet gösteren 13 oda
ve bu odaların kamu kurumu niteliğinde meslek üst kuruluşu olan TUREB
oluşturmaktadır. Öncelikle 13 meslek kuruluşu ve TUREB ile telefonla iletişime geçilmiş
ve çalışmanın amacı, içeriği ve soru formu hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra
kendilerinden alınan izinler doğrultusunda soru formu elektronik posta adreslerine
iletilmiş ve soru formlarını cevaplamaları istenmiştir. Çalışmada veri elde etmek
amacıyla meslek kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine başvurulmuştur. Elektronik
posta adreslerine gönderilen soru formları; ARO (Antalya TRO), ATRO (Aydın TRO),
İZRO (İzmir TRO) ve NERO (Nevşehir TRO) olmak üzere 4 oda ve ADRO (Adana
Bölgesel TRO), ÇARO (Çanakkale Bölgesel TRO) ve GARO (Gaziantep Bölgesel TRO)
olmak üzere 3 bölgesel oda tarafından yanıtlanmıştır. TUREB, İRO (İstanbul TRO),
ANRO (Ankara TRO) ve MURO (Muğla TRO) soru formunu iş yoğunluğunun fazla
olması nedeniyle yanıtlayamayacaklarını belirtmişlerdir. BURO (Bursa Bölgesel TRO) ve
TRO (Trabzon Bölgesel TRO) oda yönetimlerinin değişmesi ve henüz faaliyete
geçmemesi nedeniyle soru formunu yanıtlayamayacaklarını ifade etmişlerdir. ŞURO’ya
(Şanlıurfa Bölgesel TRO) gönderilen soru formundan yanıt alınamamıştır. Bu nedenle bu
çalışmada 4 oda ve 3 bölgesel odanın yanıtlamış olduğu soru formlarından elde edilen
veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada güvenilirliğin sağlanması için; soru
formları yoluyla elde edilen veriler yorum katılmadan doğrudan tablolara aktarılmış ve
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verilerin analiz sürecine ilişkin bilgiler açık ve ayrıntılı bir biçimde verilerek
güvenilirliğin artması amaçlanmıştır.
BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde soru formlarından elde edilen bulgular sunulmaktadır. Tablo 2'de ARO
(Antalya TRO) tarafından turist rehberlerine sağlanan destekler yer almaktadır. Tablo 2
incelendiğinde ARO tarafından rehberlere sağlanan desteklerin başında söyleşi/
konferans/seminerlerin yer aldığı görülmektedir. Söyleşi/konferans/seminerleri, eğitim
gezileri, etkinlikler, toplantılar, uzmanlaşma eğitimleri ve kurslar takip etmektedir.
ARO’nun düzenlediği söyleşi/konferans/seminerler incelendiğinde konuların, tarih,
kültür, sanat tarihi, antik yerleşimler, önemli kişiler, rehberlik meslek bilgisi ve sağlık
alanlarında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Eğitim gezileri kapsamında en fazla
Kapadokya ve Çanakkale'ye gezilerin düzenlendiği, bununla birlikte çevre gezilerinin de
ağırlıklı olduğu dikkat çekmektedir. ARO’nun yemekler, imza günleri ve Dünya
Rehberler Günü Programı çerçevesinde düzenlediği çeşitli etkinliklerle rehberleri sosyal
ortamlarda bir araya getirdiği görülmektedir. Ayrıca ARO’nun rehberlerini çeşitli
konularda bilgilendirmek amacıyla toplantılar düzenlediği, özellikle Çanakkale ve Likya
Uzmanlaşma Eğitimlerini gerçekleştirdiği ve iki farklı alanda kurslar düzenlediği
saptanmıştır.
Tablo 2. ARO Tarafından Turist Rehberlerine Sağlanan Destekler
Destekler

Desteklerin İçeriği
Akdeniz Florası; Balkan Savaşlarının 100. Yıldönümü; Halikarnas
Balıkçısının 40. ölüm yıldönümü; Anadolu İnanç Kültürü; Tarihin
Mektupları; Turist Rehberinde Kalp Damar Riskleri; Son Dönem
Araştırmaları Işığında Termessos; Antalya'nın Kaybolan Halk
Kültürü Değerleri; Lahitler; Anadolu'da İnsan; Türk Çini Sanatı ve
İznik; Vatansız Kalan Eserler; Balıkçı Gözüyle Altıncı Kıta
Akdeniz ve Mavi Yolculuk; Yörükler; Antalya Mozaikleri;
Ağlasun Hasan Hüseyin Korkmazgil ve Çınar Ağacı; Afrodisias;
Çanakkale'nin Öteki Adı; Antik Dünyada Kitap; İstanbul Büyük
Saray Mozaikleri; Yurtiçi ve Yurtdışı Turizm Değerleri;
Anadolu'da Tıp ve Edirne II. Beyazıt Darüşşifası; Yatağan Kılıcı;
Söyleşi/Konferans/Seminer
TUREB'de Yeni Dönem; Antalya ve Kaleiçi Ölçeğinde Bir Rehber
Turiste Ne Anlatmalı; Patara; Bizans İkonografileri; Rusça Dilinde
Söyleşi (farklı tarihlerde 3 kez); Selçuklu Sanatında İkonografi;
Anadolu'da Uygarlığın Doğuşu Göbeklitepe İstanbul'dan
Yenikapı'ya Tarihi; Çanakkale Gelibolu Milli Parkı; Anadolu
Tarihindeki Dini Merkezler; Osmanlı Dönemi Selçuklu ve
Beylikler Dönemi; Abdal Musa ve Alevilik; Anadolu'nun Kutsal
Mekanları; Anadolu'da Roma Dönemi Heykeltıraşlığı Çevresinde
Perge Heykeltıraşlığının Yeri ve Önemi; 100. Yılında Çanakkale;
Son 30.000 Yılda Kadının Dünyadaki ve Likya'daki Gücü; Nesih
Başgelen ile Söyleşi
Kekova-Hamidiye Koyu; Kapadokya (farklı tarihlerde 3 kez);
Çanakkale (farklı tarihlerde 3 kez); Aspendos-Perge (farklı
Eğitim Gezisi
tarihlerde 2 kez); Çatalhöyük; Patara; Termessos; Phaselis;
Alanya; Beymelek Taşevler; Sagalassos; Frigya-Gordion;
Pamukkale; Selge-Silyon; Antalya-Kaleiçi
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Etkinlik

Toplantı

Uzmanlaşma Eğitimi

Kurs

20 Yılı Dolduran Rehberler İçin Yemek Organizasyonu;
Kaymakam Ziyaretleri; Farklı Tarihlerde İftar Yemekleri; Dünya
Rehberler Günü Programı (Kahvaltı ve Akvaryum); "Çanakkale
Onurdur Bize" İmza Günü; Dünya Rehberler Günü Programı
(Manavgat Bot Turu-Plaket Sunumu); "Antik Dünyada Günlük
Yaşam" İmza Günü; Vakıflar Genel Müdürlüğü Etkinliği
Sektör Toplantısı; Side-Manavgat Bilgilendirme Toplantısı; SideAlanya Bilgilendirme Toplantısı; Farklı Tarihlerde Yapılan
Bilgilendirme Toplantıları; Oda Başkanları İle Birlikte Üyelere
Yapılan Toplantı; Alanya Bilgilendirme Toplantısı; SGK
Bilgilendirme Toplantısı
Çanakkale Uzmanlaşma Eğitimi (farklı tarihlerde 3 kez
düzenlenmiştir); Likya Uzmanlaşma Eğitimi (farklı tarihlerde 2
kez düzenlenmiştir); Likya Yolu Uzmanlaşma Eğitimi; Akseki
İbradı Uzmanlaşma Eğitimi
Eski Yunanca Okuma ve Anlama Kursu (farklı tarihlerde 2 kez
düzenlenmiştir); Fotoğrafçılık Kursu (farklı tarihlerde 2 kez
düzenlenmiştir)

Tablo 3’te NERO (Nevşehir TRO) tarafından turist rehberlerine sağlanan destekler yer
almaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, eğitim gezisi, söyleşi/konferans/seminer ve
uzmanlaşma eğitimi alanlarında sağlanan desteklerin büyük çoğunluğunun Kapadokya
bölgesinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Eğitim gezileri, Kapadokya bölgesi dışında
Karadeniz Bölgesi’ne düzenlenmiştir. Yapılmış olan söyleşi/konferans/seminerlerin
konularının, bölgenin tarihi ve coğrafyası ile ilgili olduğu saptanmıştır. Kahvaltı ve
akşam yemekleri dışında yapılan etkinliklerin de yine bölgesel bazda olduğu
görülmektedir. NERO’nun üyelerine sağladığı diğer destekler arasında, bölgede bulunan
2 özel hastane ile indirim anlaşması, mesleki bilgi ve paylaşım amaçlı ortak bir platform
ve üyelerin istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yer almaktadır.
Tablo 3. NERO Tarafından Turist Rehberlerine Sağlanan Destekler
Destekler

Desteklerin İçeriği

Eğitim Gezisi

Kayseri ve Kültepe; Kapadokya Yürüyüş Uzmanlığı Gezisi;
Karadeniz Bölgesi Eğitim Gezisi; Hacı Bektaş Eğitim Gezisi

Söyleşi/Konferans/Seminer

Kapadokya' da Ortaçağ Eserleri; Kapadokya' nın Jeolojik Evreleri ve
Oluşumları; Geçmişten Günümüze Kapadokya' da ki Yollar

Etkinlik
Uzmanlaşma Eğitimi

Diğer Destekler

Kahvaltı; Akşam Yemekleri; Vadi Yürüyüşleri Organizasyonları
Kapadokya Yürüyüş Uzmanlığı Eğitimi (farklı tarihlerde 2 kez
düzenlenmiştir)
2 Özel Hastane İle Anlaşma (üyelerine indirim imkânı
sağlanmaktadır); Rehberlerin Üye Olduğu Mesleki Bilgi ve
Paylaşımların Yapıldığı Sosyal Medya Platformu; Üyelerinin
İstihdamını Arttırıcı Önlemler

Tablo 4’de ADRO (Adana Bölgesel TRO) tarafından turist rehberlerine sağlanan destekler
yer almaktadır. Tablo 4 incelendiğinde, eğitim faaliyetleri kapsamında, farklı konularda
desteklerin sağlandığı görülmektedir. ADRO, etkili konuşma ve diksiyon eğitimi vererek
üyelerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlamıştır. Bunun dışında anti-terör ve ilk yardım
eğitimleri de vererek üyelerinin turları esnasında karşılaşabilecekleri olumsuzluklara
karşı
gerekli
önlemleri
almaları
amaçlanmıştır.
Düzenledikleri
söyleşi/konferans/seminerler, sektör ile üniversiteleri buluşturmuştur. Uzmanlaşma
eğitimi kapsamında GAP uzmanlık eğitimi verilirken, etkinlik kapsamında da her yıl
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ödül törenleri düzenlenmektedir. ADRO, üyelerinin istihdamını arttırıcı çalışmalar
yapmakta ve acentalarla işbirliği sağlamaktadır.
Tablo 4. ADRO Tarafından Turist Rehberlerine Sağlanan Destekler
Destekler
Eğitim Faaliyeti

Desteklerin İçeriği
Anti-terör Eğitimi; İlk Yardım Eğitimi; Etkili Konuşma ve Diksiyon
Eğitimi

Bilgi Teknoloji Üniversitesi İle Söyleşi; Mersin Taşucu Üniversitesi İle
Söyleşi/Konferans/Seminer
Söyleşi; Anavarza Konulu Konferans
Uzmanlaşma Eğitimi
Etkinlik
Diğer Destekler

GAP Uzmanlık Eğitimi
Her yıl düzenlenen Çukurova Ödül Töreni
Acentalarla İşbirliği; Üyelerinin İstihdamını Arttırıcı Önlemler

Tablo 5’te ÇARO (Çanakkale Bölgesel TRO) tarafından turist rehberlerine sağlanan
destekler yer almaktadır. Tablo 5 incelendiğinde, ÇARO’nun rehberlere sağladığı
desteklerin başında, etkinlikler ve diğer destekler gelmektedir. Etkinlikleri ve diğer
destekleri, eğitim gezileri, eğitim faaliyetleri, uzmanlaşma eğitimleri, toplantılar ve
söyleşi/konferans/seminerler takip etmektedir. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen
çevre temizliği etkinliği dikkat çekmektedir. Diğer desteklerin içerisinde, TUREB’in
anlaşması kapsamında özel bir GSM operatörü ile rehberlere ve yakınlarına özel paketler
protokolü ve 2014-2015 yıllarında eylemli üyelere yönelik ferdi kaza sigortasının
yapıldığı belirtilmiştir. Eğitim faaliyetleri içerisinde işaret dili eğitiminin, afet ve ilk
yardım eğitimlerinin verildiği ifade edilmiştir. Eğitim gezileri, uzmanlaşma eğitimleri ve
söyleşi/konferans/seminerlerinin de Çanakkale bölgesini kapsadığı görülmektedir. Her
ay düzenlenen geleneksel toplantılar da rehberlerin güncel konulardan ve gündemden
haberdar olmaları açısından önem taşımaktadır.
Tablo 5. ÇARO Tarafından Turist Rehberlerine Sağlanan Destekler
Destekler

Desteklerin İçeriği
Çevre Temizliği Etkinliği; 21. Şubat Dünya Rehberler Günü
Kutlamaları; Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları
Etkinlik
ile Birlikte Düzenlenen Etkinlikler; Yönetim ve Üyelerin Buluştuğu
Etkinlikler
Çanakkale Eğitim Gezisi (farklı tarihlerde 2 kez düzenlenmiştir);
Eğitim Gezisi
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Eğitim Gezisi; Parion
Antik Kenti Eğitim Gezisi
Eğitim Faaliyeti
Afet ve İlk Yardım Eğitimi; İşaret Dili Eğitimi
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Uzmanlaşma Eğitimi
Uzmanlaşma Eğitimi
(farklı tarihlerde 2 kez düzenlenmiştir); Çanakkale Uzmanlık
Eğitimi
Her Ay Düzenlenen Geleneksel Bilgilendirme Toplantıları; TUREB
Toplantı
ve Temsilciler Meclisi Toplantıları
Yeni Zelandalıların Gözünden Gelibolu Harekâtı (İngilizce ve
Söyleşi/Konferans/Seminer
Türkçe)
Bir Banka İle Bireysel Emeklilik Protokolü; TUREB’in Anlaşması
Kapsamında Özel Bir GSM Operatörü İle Rehberlere ve
Diğer Destekler
Yakınlarına Özel Paketler Protokolü; 2014-2015 Yıllarında Eylemli
Üyelere Yönelik Ferdi Kaza Sigortası; Tüm Üyelerle Hızlı İletişim

Tablo 6’da GARO (Gaziantep Bölgesel TRO) tarafından turist rehberlerine sağlanan
destekler yer almaktadır. Tablo 6 incelendiğinde, GARO’nun uzmanlaşma eğitimleri
kapsamında üyelerine Göbeklitepe ve Zeugma, Gurme ve Gastronomi, Mozaik Yolu ve
Gurme konularında eğitim verdiği görülmektedir. Gaziantep’in gastronomi ve yöresel
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lezzetleri ile ün kazanmış olmasının uzmanlaşma eğitimlerine yön verdiği
görülmektedir. Eğitim gezileri GAP, Kilikya ve Kapadokya bölgelerine düzenlenmiştir.
Etkinlik kapsamında iftar yemeklerinin organize edildiği ve rehberle birlikte yurt içi yurt
dışı fuarlara katılımın gerçekleştiği görülmektedir. Tüm üyelerle hızlı iletişim, üyelerinin
istihdamını arttırıcı önlemlerin alınması, GARO’nun üyelerine sağladığı diğer
desteklerdir. Bununla birlikte GARO, ilk yardım, anti-terör, kitle psikolojisi ve Gaziantep
Kitabeleri konularında eğitim faaliyetleri hazırladıklarını fakat katılımın yetersiz
olmasından dolayı bu eğitimlerin gerçekleşemediğini belirtmiştir.
Tablo 6. GARO Tarafından Turist Rehberlerine Sağlanan Destekler
Destekler
Eğitim Gezisi
Uzmanlaşma
Eğitimi
Etkinlik
Diğer Destekler
Eğitim Faaliyeti

Desteklerin İçeriği
GAP Bölgesi Eğitim Gezisi; Kilikya Bölgesi Eğitim Gezisi; Kapadokya
Bölgesi Eğitim Gezisi
Göbeklitepe ve Zeugma Uzmanlaşma Eğitim; Gurme ve Gastronomi
Uzmanlaşma Eğitimi; Mozaik Yolu ve Gurme Uzmanlaşma Eğitimi
İftar Yemekleri; Rehberlerle birlikte Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım
Tüm Üyelerle Hızlı İletişim; Üyelerinin İstihdamını Arttırıcı Önlemler
İlk Yardım, Anti-Terör, Kitle Psikolojisi ve Gaziantep Kitabeleri Eğitimleri
hazırlanmış fakat katılımcı sayıları yetersiz olduğundan katılım gerçekleşmemiştir

Tablo 7’de İZRO (İzmir TRO) tarafından turist rehberlerine sağlanan destekler yer
almaktadır. Tablo 7 incelendiğinde İZRO’nun eğitim gezilerine ağırlık verdiği ve İzmir’e
yakın il, ilçe, antik kent ve müzelere yönelik geziler düzenlediği görülmektedir. İZRO
Turizmde Yeni Akımlar ve Etkenler: Anılar, Sorular ve Yanıtlar; Alevi Kültürü - İnancı Felsefesi; Yerli Gruplarla Tura Çıkışlarda Nelere Dikkat Edilmelidir: Öneriler-Deneyimler
konularında söyleşi/konferans/seminerler düzenlemiştir. Etkinlikler kapsamında her yıl
belirli tarihlerde sohbet toplantıları ve kokteyller düzenlenmekte, Dünya Rehberler Günü
kutlamaları kapsamında meslekte belirli yılını tamamlamış rehberlere plaket takdimi
yapılmaktadır.
Tablo 7. İZRO Tarafından Turist Rehberlerine Sağlanan Destekler
Destekler

Desteklerin İçeriği
Bergama Eğitim Gezisi; Birgi, Ödemiş, Tire Eğitim Gezisi; Nysa,Tralleis
ve Aydın Arkeoloji Müzesi Eğitim Gezisi; Alaşehir Phladelphia Eğitim
Eğitim Gezisi
Gezisi; Manisa-Mevlevihane Müzesi Eğitim Gezisi; Antik Smyrna
Eğitim Gezisi; Etnografya ve Arkeoloji Müzesi Eğitim Gezisi
Turizmde Yeni Akımlar ve Etkenler: Anılar, Sorular ve Yanıtlar; Alevi
Söyleşi/Konferans/Seminer Kültürü - İnancı - Felsefesi; Yerli Gruplarla Tura Çıkışlarda Nelere
Dikkat Edilmelidir: Öneriler-Deneyimler
Yedi Kiliseler Uzmanlık Programı; Tarihte Anadolu'da Sağlık
Uzmanlaşma Eğitimi
Araştırması ve Uzman Rehber Eğitimi
Her Yıl Belirli Tarihlerde Düzenlenen Sohbet Toplantıları ve Kokteyller;
Etkinlik
Dünya Rehberler Günü Kutlamaları Kapsamında Meslekte Belirli Yılını
Tamamlamış Rehberler Plaket Takdimi
Diğer Destekler
Üyelerinin İstihdamını Arttırıcı Önlemler

Tablo 8’de ATRO (Aydın Bölgesel TRO) tarafından turist rehberlerine sağlanan destekler
yer
almaktadır.
Tablo
8
incelendiğinde
ATRO
tarafından
düzenlenen
söyleşi/konferans/seminerler dikkat çekmektedir. Eğitim gezilerinin bölgesel olarak
sınırlı kalmayıp İstanbul, Frig Vadisi ve Pamukkale’ye de gerçekleştiği görülmektedir.
ATRO, KOSGEB işbirliği ile üyelerine temel girişimcilik eğitiminin verildiğini ifade
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etmiştir. Çince dil kursunun düzenlenmesi rehberlerin dil öğrenmeleri açısından önem
taşımaktadır. Diğer desteklerin içerisinde, TUREB’in anlaşması kapsamında özel bir GSM
operatörü ile rehberlere ve yakınlarına özel paketler protokolü, hastane anlaşması,
elektronik kütüphane hizmeti ve istihdamı arttırıcı önlemler yer almaktadır.
Tablo 8. ATRO Tarafından Turist Rehberlerine Sağlanan Destekler
Destekler

Desteklerin İçeriği
Efes Yeni Kazı Alanları Eğitim Gezisi; İstanbul Eğitim Gezisi; Frig Vadisi
Eğitim Gezisi
Eğitim Gezisi; Pamukkale Eğitim Gezisi
Söyleşi/Konferans/S Efes İle İlgili Söyleşi, Bilinmeyen Efes; Eski Doğanbey'de Ekoköy Çalıştayı;
eminer
Anti-Terör Semineri
Eğitim Faaliyeti
KOSGEB İşbirliği İle Temel Girişimcilik Eğitimi
Kurs
Çince Dil Kursu
Dünya Rehberler Günü Kutlamaları Kapsamında Düzenlenen Kokteyl ve
Etkinlik
Yemek Organizasyonları
Özel Bir GSM Operatörü İle Rehberlere ve Yakınlarına Özel Paketler
Diğer Destekler
Protokolü; Hastane İle Anlaşma (üyelerine indirim imkânı sağlanmaktadır);
Elektronik Kütüphane Hizmeti; Üyelerinin İstihdamını Arttırıcı Önlemler

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada turist rehberliği meslek kuruluşları tarafından turist rehberlerine sağlanan
desteklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, meslek kuruluşlarının
rehberlere/üyelere eğitim gezileri, çeşitli alanlarda düzenledikleri eğitim faaliyetleri ve
çeşitli
konularda
düzenledikleri
uzmanlaşma
eğitimleri,
kurslar,
söyleşi/konferans/seminerler, sosyal ortamlarda gerçekleştirdikleri etkinlikler ve diğer
destekler kapsamında destek sağladıkları tespit edilmiştir. Verilen destekler ayrıntılı
olarak incelendiğinde, rehber odalarının özellikle uzmanlaşma eğitimlerini ve eğitim
gezilerini kendi bulundukları bölge dâhilinde gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bununla
birlikte odaların büyük çoğunluğunun Kapadokya ve Çanakkale’ye eğitim gezileri
düzenlediği saptanmıştır. Uzmanlaşma eğitimlerinde ağırlıklı olarak Çanakkale,
Çanakkale Savaşları, Gelibolu tarihi üzerine eğitimler verilmiş bununla birlikte farklı
alanlarda da uzmanlaşma eğitimlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür. Dikkat çeken
nokta, uzmanlaşma eğitimlerinin de eğitim gezileri gibi odaların bulunduğu bölgeye
özgü
olarak
gerçekleştirilmiş
olmasıdır.
Odaların
düzenlediği
söyleşi/konferans/seminerler incelendiğinde her ne kadar odalar kendi bölgelerine özgü
konuları söyleşi/konferans/seminer kapsamına alsa da bu konuların, tarih, kültür, sanat
tarihi, antik yerleşimler, önemli kişiler, inançlar, rehberlik meslek bilgisi, güncel konular
ve sağlık alanlarında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Elde edilen verilerden sadece 2
odanın (ARO ve ATRO) üyelerine kurs düzenlediği, 3 odanın da (ADRO, ÇARO ve
ATRO) eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği saptanmıştır. Eğitim faaliyetlerinin anti-terör
eğitimi, afet ve ilk yardım eğitimi, işaret dili eğitimi, etkili konuşma ve diksiyon eğitimi
ve temel girişimcilik eğitimi gibi rehberlik mesleği, meslek bilgisi ve kişisel gelişim
açısından önem taşıyan konularda verildiği görülmektedir. Odalar üyelerinin kişisel
gelişimleri ve eğitimlerini destekleyen faaliyetler dışında, üyelerinin kahvaltı-yemek
organizasyonları, sohbet toplantıları ve kokteyller, Dünya Rehberler Günü kutlamaları,
ödül törenleri gibi sosyal ortamlarda da buluşmalarını sağlayan etkinlikler
düzenlemektedirler. Odaların üyelerine sunduğu diğer destekler içerisinde TUREB’in
anlaşması ile özel bir GSM operatörünün rehberlere sağladığı indirimler, hastanelerle
yapılan anlaşmalar, ferdi kaza sigortası gibi destekler rehberlerin günlük hayatını da
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kolaylaştırıcı destekler olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte hemen hemen tüm
meslek kuruluşunun üyelerinin istihdamını arttırıcı önlemler aldığı tespit edilmiştir.
Rehberlik mesleğinin “meslek” olarak tanınmasında büyük çaba harcayan, rehberlerin
kişisel gelişimlerini ve meslek bilgilerini arttırmayı amaçlayan meslek kuruluşlarının
rehberlere sağlamış oldukları destekler rehberlerin sunduğu hizmet kalitesini arttırması
açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, yapılan destek faaliyetlerinin tüm paydaşlara
daha fazla yarar sağlaması açısından bazı öneriler sunulmuştur.
Rehber odalarının özellikle uzmanlaşma eğitimlerini ve eğitim gezilerini kendi
bulundukları bölge dâhilinde ve bölgeye/yöreye özgü konular çerçevesinde
gerçekleştirdikleri görülmektedir. Odalar tarafından diğer odalarla işbirliği yapılarak
farklı alanlarda uzmanlaşma eğitimleri ve eğitim gezileri düzenlemeli ve rehberlerin bu
faaliyetlere katılımları teşvik edilmelidir. Çalışmada, rehberlerin katılımları olmadığı için
bazı faaliyetlerin gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. Örneğin, GARO tarafından ilk
yardım, anti-terör, kitle psikolojisi, Gaziantep Kitabeleri gibi kişisel gelişim ve meslek
bilgisi açısından önem taşıyan eğitim faaliyetleri, katılımın yetersiz olmasından dolayı
gerçekleştirilememiştir. Rehberlerin bu gibi faaliyetlere katılımlarının üst seviyede
olabilmesi için gerekli önlemlerin alınması önem taşımaktadır. Örneğin, bu gibi eğitim
faaliyetlerinin ücretlerinin sponsorlar yardımıyla minimum düzeye indirilmesi, bu
faaliyetlerin gerçekleştirildiği tarihlerin, rehberlerin yoğun çalışma tarihleri içerisinde
olmamasına özen gösterilmesi ve özellikle de yapılan bu faaliyetlerden tüm üyelerin ve
hatta diğer oda üyelerinin de çeşitli araçlarla (sosyal medya, elektronik posta, whatsapp)
haberdar edilmesi gerekmektedir. Odaların düzenlediği söyleşi/konferans/seminerler
incelendiğinde genel olarak tarih ağırlıklı konulara yer verildiği tespit edilmiştir. Zaten
rehberler hali hazırda eğitim aldıkları kurumlarda ya da sertifika programlarında
ağırlıklı
olarak
tarih
dersleri
görmektedirler.
Bu
nedenle
düzenlenen
söyleşi/konferans/seminerler konularının okul ve sertifika programlarının müfredatları
dışında, farklı alanlarda, güncel, dikkat çekici ve mesleğin icrası sırasında
kullanılabilecek pratik bilgileri kapsamalıdır. Örneğin, ARO tarafından rehberlere verilen
“Turist Rehberinde Kalp Damar Riskleri” semineri gibi konulara yer verilmelidir.
ATRO’nun sağladığı desteklerden biri olan elektronik kütüphane hizmetinin diğer tüm
odalar tarafından da sunulması hatta ortak bir veri tabanı vasıtasıyla tüm rehberlerin bu
hizmete ulaşmaları sağlanmalıdır. Anti-terör eğitimi, afet ve ilk yardım eğitimi, işaret dili
eğitimi, etkili konuşma ve diksiyon eğitimi ve temel girişimcilik eğitimi gibi rehberlik
mesleği, meslek bilgisi ve kişisel gelişim açısından önem taşıyan eğitim faaliyetleri sadece
birkaç oda tarafından değil de tüm odaların ortaklaşa hazırlayacakları programlar
çerçevesinde verilmeli ve tüm rehberlerin bu programlara katılımları sağlanmalıdır.
Odalar
rehberlerin
sosyal
ortamlarda
buluşmalarını
sağlayan
faaliyetler
gerçekleştirmektedirler. Sadece rehberlerin katılım sağladıkları organizasyonların
dışında da odalar, rehberlerin, acentaların, bakanlık temsilcilerinin, üniversitelerin ve
rehber adaylarının katılımlarının da sağlandığı organizasyonlar düzenlemelidirler.
Çalışmanın sonucunda, odaların çeşitli konularda üyelerine destek sağladıkları ortaya
çıkmıştır. Aynı şekilde rehberlerin de üyesi oldukları odaların gerçekleştirdikleri
faaliyetleri desteklemeleri, her iki tarafa da çıkarları doğrultusunda fayda sağlayacaktır.
Odalar, belirli dönemlerde üyelerinin istek, ihtiyaç ve beklentilerini tespit etmek
amacıyla çeşitli yöntemler kullanarak (anket, yüz yüze görüşme vb.) araştırmalar
yapmalıdır. Rehberler de aynı şekilde beklentilerini ve taleplerini açık bir şekilde odalara
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iletmelidirler. Üniversiteler, eğitim kurumları, akademisyenler ve alanında uzman kişiler,
odalar tarafından düzenlenen uzmanlaşma eğitimi, eğitim faaliyetleri ve
söyleşi/konferans/seminerlere alanlarında uzman eğitimciler olarak destek vermelidirler.
Turist rehberliği meslek kuruluşları tarafından turist rehberlerine sağlanan desteklerin
incelenmesi amaçlanan bu çalışmada, soru formlarını yanıtlayan ve çalışmaya destek
veren oda ve bölgesel odalara teşekkürlerimizi sunarız. Turist rehberlerinin üye oldukları
meslek kuruluşlarının (oda ve bölgesel odaların) yapmış oldukları destekleri nasıl
algıladıkları, katılım düzeyleri, mesleki gelişimlerine olan katkısı ve rehberlerin meslek
kuruluşlarına olan destekleri gibi konuların araştırılması ileride yapılacak akademik
çalışmalar için önerilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının işgörenlerin
iş tatmini, duygusal bağlılık, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti tutumları üzerindeki
etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada kullanılan verilerin elde
edilmesinde hem nitel hem nicel tekniklerden yararlanılarak Antalya’da bulunan 5
yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 30 kişi ile yüz yüze görüşme yapılmış ve 440 çalışana
uygulanan anket formaları değerlendirilmiştir.
Araştırma bulguları otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlali algıladıklarını
göstermekle birlikte psikolojik sözleşme ihlal algısının işgörenlerin örgüte yönelik
olumlu tutumları üzerinde negatif etkisinin olduğunu göstermektedir. Çalışma, konu ile
ilgili literatüre katkı sağlamasının yanı sıra, özellikle insan kaynakları politikalarının
belirlenmesinde sektördeki yöneticilere yol gösterici olması açısından, psikolojik
sözleşmeler ve turizm alanında çalışmakta olan işgörenlerin tutumları ile ilgili önemli
bulgular sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: psikolojik sözleşme, iş tatmini, örgütsel bağlılık, tükenmişlik
GİRİŞ
Son yıllarda küreselleşmenin etkisi ile artan rekabet, değişen piyasa koşulları, gelişen
teknoloji, yeni yönetim anlayışları ve eğitim seviyesinin yükselmesi gibi faktörlerin etkisi
ile örgütler de hızlı bir değişim sürecine girmişlerdir. Yaşanan hızlı gelişmeler, hem
işverenler hem de çalışanlar açısından değişen koşulların ve beklentilerin belirlenmesini
ve ortaya çıkan modern istihdam ilişkilerinin yeniden tanımlanması ve anlaşılması
gerekliliğini de beraberinde getirmiştir.
Psikolojik sözleşme tam da bu noktada ekonomik ve örgütsel gelişmelerle birlikte
modern istihdam ilişkilerinin yeniden tanımlanmasında etkili çerçeve sunan bir kavram
olarak ortaya çıkmaktadır (Rousseau, 1995; Guest ve Conway, 2002; Dabos ve Rousseau,
2004). Bu nedenle psikolojik sözleşmenin son yıllarda hem akademik çalışmalarda hem
de iş yaşamında öneminin giderek arttığı görülmektedir.
Psikolojik sözleşme çeşitli alanlarda işgören tutum ve davranışlarının açıklanmasına
yönelik çalışmalarda “anahtar kavram” olarak kullanılmasına rağmen, turizm alanındaki
araştırmalarda kavramın ihmal edildiği görülmektedir. Bu çalışmada, işgören tutum ve
davranışlarının büyük öneme sahip olduğu turizm sektöründe faaliyet gösteren otel
işletmeleri konu edilmektedir. Çalışmada otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme
ihlal algılarının işgörenlerin iş tatmini, duygusal bağlılık, tükenmişlik ve işten ayrılma
niyeti tutumları üzerindeki etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
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Bu çalışma Türkiye’de turizm sektörünün en önemli unsurlarından olan otel
işletmelerinde çalışanların psikolojik sözleşme ihlaline ilişkin algılarının belirlenmesi
konusunda literatürde var olan boşluğun doldurulmasına katkı sağlaması açısından
önemlidir.
PSİKOLOJİK SÖZLEŞME
Psikolojik Sözleşmenin Tanımı
Literatürde psikolojik sözleşme kavramı ilk defa Argyris (1960) tarafından kullanılmıştır.
Fabrikada çalışan işçiler ile yönetici arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçlayan Argyris;
iki taraf arasında kağıda veya söze dökülmeyen ancak karşılıklı olarak kabul edilen bir
anlaşmanın varlığına vurgu yaparak çalışmasında bu duruma “psikolojik iş sözleşmesi”
adını vermiştir. Levinson ve arkadaşları (1962:6) psikolojik sözleşmeyi “iş gören ve örgüt
arasında yazıya veya söze dökülmeyen, karşılıklılık içeren beklentilerin tümü” olarak
tanımlamışlardır. Yazarlara göre beklentilerin psikolojik sözleşme unsuru sayılabilmesi
için (1) üstü kapalı ve açıkça konuşulmamış olması (2) kişi ve işletmenin geçmiş ilişkisine
dayalı olması olarak iki temel özelliğinin bulunması gerekmektedir.
Psikolojik sözleşmenin istihdam ilişkilerinin incelenmesinde büyük önem kazanmasında
en etkili olan yazar Denise Rosseau (Roehling,1997) psikolojik sözleşmeyi şöyle
tanımlamaktadır:
“Psikolojik sözleşme kişinin diğer taraf ile arasındaki karşılıklı mübadele ilişkisinde yer
alan şartlar, hükümler ve yükümlülükler konusundaki bireysel inançlarıdır. Burada kilit
nokta, bireyin bu inançlarının, kendisine, karşı tarafça daha önce verilen sözlere/vaatlere
göre şekillenmiş olmasıdır…”
Psikolojik sözleşme çaba, dürüstlük ve bağlılık gibi işgören katkıları ile maaş, iş güvenliği
ve mesleki gelişim olanağı gibi işveren katkılarından oluşan karşılıklı yükümlülüklerin
yalnızca işgörenin bireysel bakış açısından değerlendirilmesi ile ilgili bir kavram olarak
tanımlanabilmektedir (Cullinane ve Dundon, 2006).
Psikolojik Sözleşme İhlali
Psikolojik sözleşme iş ilişkisinde açıkça konuşulmayan, üstü kapalı verilen sözler veya
vaatlere dayanarak işgörenin zihninde şekillenen bir kavram olması sebebiyle çoğu
zaman ihlal edilmeye uygun bir yapıya sahiptir.
Psikolojik sözleşme ihlali; işverenin ya da örgüt temsilcilerinin, çalışanın katkıları
karşılığında kendi yükümlülüklerini yerine getirmekte başarısız olmasını ifade
etmektedir (Rousseau, 1989). Psikolojik sözleşme ihlali, bireyin hak ettiğini alamadığı
adaletsiz bir uygulama ile karşılaştığı algısına dayanmakta (Kickul vd.,2001) ve işgörenin
beklentilerinin
işveren
tarafından
karşılanmadığına
ve
kendisine
verilen
sözlerin/vaatlerin yerine getirilmediğine inanmasına neden olmaktadır.
Morrison ve Robinson (1997)’a göre işgören tarafından psikolojik sözleşmenin ihlal
edildiğinin algılanmasının temelinde iki önemli sebebin bulunmaktadır. Bunlardan ilki,
işverenin yapmakla yükümlü olduğunun farkında olduğu ancak bilerek yükümlülüğünü
yerine getirmediği veya sözünü tutmadığı durumları ifade eden “bilerek sözünden
dönme” durumudur.
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İhlal algısının ortaya çıkmasında bir diğer neden ise işveren ve işgören arasındaki
karşılıklı yükümlülüklere dair anlayışlarının uyuşmamasıdır. Robinson ve Morrison
(1995)’a göre hem işgörenin hem de işverenin zihninde, tipik istihdam ilişkisinde
tarafların yükümlülüklerini içeren bilişsel bir model bulunmaktadır. Ancak işgörenin
zihninde yer alan model ile işverenin zihnindeki model birbirlerinden farklı özellikleri
içermektedir. Bu durumda aslında işveren kendine göre üzerine düşen yükümlülükleri
yerine getirmekte ancak işveren bunun tersini düşünmektedir. Çünkü işverenin yerine
getirdiği yükümlülük aslında işgörenin karşılanmasını beklediği yükümlülük değildir.
Konu ile ilgili önceki çalışmalar (Restubog vd., 2007; Coyle-Shapiro ve Kessler, 2000)
psikolojik sözleşmenin ihlal edilmesinin, çalışanın tutum ve davranışlarında geniş bir
alanda olumsuz sonuçlara neden olduğunu göstermektedir.
Psikolojik Sözleşme İhlali ve İşgören Tutumları Arasındaki İlişki
Literatürde var olan birçok araştırma, çalışanların psikolojik sözleşmelerinde yer alan
beklentilerinin karşılanma veya karşılanmama (ihlal) durumunun çalışanların tutum ve
davranışları üzerinde önemli etkilerinin bulunduğunu ortaya koymaktadır (Turnley ve
Feldman, 1999:376; Robinson, 1996; Lester vd., 2002). İstihdam ilişkisinde psikolojik
sözleşmenin ihlal edildiği algısı, işgörenin kandırılmış gibi hissetmesine neden
olabilmekte ve bu durum işgörende duygusal gerginlik, örgüte karşı öfke duyma, düşük
iş tatmini (Tekleab ve Taylor, 2003), örgüt içi güven duygusunda düşüş (Robinson, 1996;
Lester vd., 2002) ve örgüte karşı sorumluluk hissetmeme (Coyle-Shapiro ve Kessler, 2002)
gibi örgüte yönelik olumsuz tutum ve davranışları beraberinde getirebilmektedir (CoyleSaphiro ve Parzefall, 2008:15). Yapılan açıklamalar doğrultusunda çalışmada otel
işletmelerinde çalışan işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algılarının, işgörenlerin iş
tatmini, duygusal bağlılık, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti tutumları üzerindeki
etkileri incelenmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte psikolojik sözleşme ihlal algısında
işgörenlerin yaş, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu gibi demografik
özelliklerinin etkisi de irdelenmeye çalışılmaktadır. Literatürden hareketle oluşturulan
araştırmanın modeli ve hipotezleri şu şekildedir:

Şekil 1. Araştırma Modeli
H-1: Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algıları, demografik
özelliklerine göre farklılık göstermektedir.
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Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algısı, işgörenlerin yaş grubuna (H1a), cinsiyetine (H-1b), eğitim düzeyine (H-1c), sezonluk/sürekli çalışma durumuna (H1d) göre farklılık göstermektedir.
H-2: Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının iş tatminleri
üzerinde anlamlı ve negatif etkisi vardır.
H-3: Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının örgüte duygusal
bağlılıkları üzerinde anlamlı ve negatif etkisi vardır.
H-4: Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının tükenmişlik
düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.
H-5: Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının işten ayrılma
niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi vardır.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Antalya ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde çalışan yaklaşık
94.850 işgören (Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü İstatistikleri, 2014) oluşturmaktadır.
Araştırmada yer alması gereken örneklem büyüklüğü, araştırmaya konu olan anakütle
büyüklüğünün bilindiği durumlarda kullanılan formül (Ural ve Kılıç, 2006) yardımı ile
hesaplanmıştır. Hesaplama doğrultusunda en az 383 kişinin örneklemde yer alması
gerektiği belirlenmiştir. Böylece çalışmada Antalya’nın 6 farklı ilçesindeki (Alanya,
Manavgat, Serik, Muratpaşa, Konyaaltı ve Kemer) 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan
440 işgörenden elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
Veri Toplama Tekniği
Otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin psikolojik sözleşme algılarını belirlemeye yönelik
ölçekte yer alacak ifadelerin belirlenmesi amacıyla otel işletmelerinde çalışan işgörenler
ile (n=30) yüz yüze görüşme yapılmıştır. Çalışmanın hipotezlerinin sınanması için gerekli
bilgilerin toplanmasında sosyal bilimlerde veri toplama sıklıkla kullanılan anket
(Büyüköztürk, 2005) tekniği kullanılmıştır. Anket formları Antalya’da 2015 yılının
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleştirilmiştir.
Veri Toplama Aracının (Anketin) Oluşturulması ve Kullanılan Ölçekler
Araştırmada veri toplamak amacıyla oluşturulan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal algılarını ölçmeye yönelik oluşturulan
ölçeğe yer verilmiştir. Literatürde turizm sektörü çalışanlarının psikolojik sözleşme
algılarını ölçmeye yönelik bir ölçek bulunamadığından, bu çalışmanın amaçları
doğrultusunda otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin psikolojik sözleşme algılarını
ölçmeye yönelik geliştirilen 20 maddelik ölçek kullanılmıştır.
Ölçeğin geliştirilmesi sürecinde madde havuzunun oluşturulması amacıyla otel
işletmelerinde çalışan 30 kişi ile yüzyüze görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda
elde edilen psikolojik sözleşme maddeleri kodlanarak 42 anlamlı ifade oluşturulmuş ve
oluşturulan ifadeler 5’li likert tipi ölçek ile ölçeklenerek pilot test uygulamasına hazır bir
anket formu haline getirilmiştir. Ölçeğin öntest ve revizyonu sürecinde, oluşturulan
anket formu, Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde eğitim görmekte olan
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ve otel işletmelerinde çalışmakta olan 4. sınıf öğrencilerine (n=90) araştırmacı tarafından
bizzat uygulanmıştır.
Ayrıca ölçme aracının içerik geçerliliğini ifade eden; kullanılacağı amaç için uygun olup
olmadığı ve ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediği (Karasar, 2002) konusunda 3
öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisinden oluşan uzman görüşüne başvurulmuştur.
Öntest uygulamasında elde edilen verilerin analiz edilmesi ve uzman görüşleri
doğrultusunda gerekli düzeltmelerin yapılması ile Cronbach Alpha katsayısı 0,72 olan 20
ifadelik nihai ölçek elde edilmiştir.
Anket formunun ikinci bölümünde, araştırmada incelenmesi amaçlanan işgören
tutumlarını ölçmeye yönelik 16 ifadeye yer verilmiştir. İşgörenlerin iş tatmin
düzeylerinin ölçülmesinde Cammann, Fichman, Jenkins ve Klesh (1979) tarafından
geliştirilen ve 3 ifadeden oluşan Michigan İş Tatmin Ölçeği kullanılmıştır. İş tatmini ölçek
maddeleri şu şekildedir;
1. Her şeyi hesaba kattığımda, işimden memnun olduğumu düşünüyorum
2. Genel olarak işimden memnun değilim (-)
3. Genel olarak burada çalışmayı seviyorum
Çalışmada duygusal bağlılığın ölçülmesinde, Allen ve Meyer (1996) tarafından
geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeğinde yer alan ve “duygusal bağlılık” değişkenini
ölçmeye yönelik olan aşağıdaki dört ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır:
1. İş hayatımın geri kalanını bu işletmede geçirmekten mutluluk duyarım
2. Çalıştığım işletmeden, dışarıdaki insanlara gururla bahsediyorum
3. Bu işletmenin sorunlarını kendi sorunlarım gibi görüyorum
4. Bu işletmede kendimi “bu ailenin bir parçası” olarak görüyorum
İşgörenlerin tükenmişlik düzeylerinin ölçülmesine yönelik ifadeler, Maslach ve Jackson
(1984) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlaması ve geçerlilik-güvenilirlik çalışması
Ergin (1992) tarafından yapılmış olan Maslach Tükenmişlik Ölçeği (Maslach Burnout
Inventory- MBI)’nden uyarlanmıştır. Tükenmişlik ölçeğinde yer alan ifadeler şöyledir:
1. Bu işten dolayı kendimi çok yıpranmış hissediyorum
2. Bu işi bir gün daha kaldıramayacağımı düşünüyorum
3. Çevremdeki insanlara sert davranmaya başladım
4. Çevremdeki insanlar pek de umurumda değil
5. Kendimi güçlü hissediyorum (-)
6. Sorunlara kolayca çözüm bulabilirim (-)
Çalışmada işten ayrılma niyetinin ölçülmesinde Wayne, Shore ve Liden (1997) tarafından
geliştirilen, 3 ifadeden oluşan aşağıdaki “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” kullanılmıştır:
1. Daha iyi bir iş bulabildiğimde bu işyerinden ayrılacağım.
2. Ciddi anlamda şu anki işimi bırakmayı düşünüyorum.
3. Önümüzdeki 5 yıl, bu işletmedeki işime devam etmeyi düşünüyorum (-)
Anket formunun üçüncü ve son bölümü ise yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi demografik
bilgiler ile işletmedeki çalışma şekli (sezonluk/sürekli) ve çalışılan departman gibi iş ile
ilgili bilgileri toplamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır.
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Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22 (Statistical Package for the Social
Sciences) paket programı kullanılmıştır.
Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin güvenilir olduğunun söylenebilmesi için “0” ve
“1” değerleri arasında değişen alfa katsayısının 0,60’dan yüksek olması beklenmektedir
(Hair, Anderson, Tahtam ve Black, 1992, 431). Araştırma kapsamında uygulanan anket
formunda yer alan ölçeklerin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmaktadır
Tablo 1. Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
Değişkenler

Madde
Sayısı

Cronbach Alfa

Ortalama

Standart
Sapma

Psikolojik Sözleşme

10

0,93

42,45

7,07

Psikolojik Sözleşme İhlali

10

0,86

28,04

8,84

İş Tatmini

3

0,75

9,25

3,22

Duygusal Bağlılık

4

0,91

12,09

4,75

Tükenmişlik

6

0,79

16,29

5,75

İşten Ayrılma Niyeti

3

0,73

8,80

3,28

Tablo 1’de araştırmada kullanılan değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan ölçeklerin
güvenilirlik katsayılarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda veri
azaltmaya gerek olmadığına ve ölçeklerde yer alan maddelerin tamamının
kullanılmasına karar verilmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Demografik Bulgular
Katılımcıların %48’i 28-37 yaş aralığında, %25,5’i 18-27 yaş aralığında ve %63’ü erkek
çalışanlardan oluşmaktadır. Eğitim durumlarına bakıldığında katılımcıların %52,5’inin
lise mezunu, %20’sinin ilköğretim mezunu, %13’ünün ön lisans ve %12’sinin ise lisans
mezunu olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılan otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin
%45,9’luk bölümü turizm eğitimi almadığını belirtmiştir. Katılımcıların %57’si şu andaki
otel işletmesinde sürekli olarak çalışmakta iken, %43’ü sezonluk olarak çalışmakta
olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılanların
%26,6’sı restoran-bar bölümünde
çalışanlardan oluşmakta, %21,6’sı ön büro, %17,7’si mutfak, %16,4’ü kat hizmetleri,
%7,3’ü teknik servis bölümü çalışanlarından oluşmaktadır.
Araştırma Değişkenlerine Ait Betimsel İstatistikler
Anket formundaki ölçeklerde yer alan ifadeler karşısında cevap veren katılımcıların
sayısı, katılımcıların verdikleri cevapların ortalamaları ve standart sapma değerlerin
Tablo 2’de sunulmaktadır.
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Tablo 2. Ölçek İfadelerine Verilen Yanıtlara Ait Betimsel İstatistikler
Std.
Sap
ma

Değişkenler

n

Min.
Değer

Max.
Değer

Ort.

Psikolojik Sözleşme (Beklentiler)

429

1

5

4,24

0,707

Psikolojik S. (Karşılanma
düzeyi)

420

1

5

2,80

0,880

İş Tatmini

435

1

5

3,08

1,074

İşten Ayrılma Niyeti

428

1

5

2,93

1,096

Duygusal Bağlılık

433

1

5

3,02

1,190

Tükenmişlik

424

1

5

2,72

0,959

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların psikolojik sözleşmeleri bağlamında işverenlerinden
beklentilerinin yüksek (

4,24) ortalamaya sahip olduğu ancak beklentilerinin

karşılanma düzeylerinin (

2,80) düşük olduğu görülmektedir. Psikolojik sözleşmede

yer alan yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin yerine getirilme düzeyi arasında fark
ortaya çıkması, katılımcıların psikolojik sözleşmelerinin ihlal edildiği algısına sahip
olduklarını göstermektedir.
Çalışmada incelenen tutum değişkenlerinin ortalamaları değerlendirildiğinde,
katılımcıların iş tatmin düzeylerini ölçen ifadeler konusunda çoğunlukla kararsız
( =3,08) oldukları söylenebilmektedir.
Tablo 3. Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması

Bağımsız
Değişken

Cinsiyet

Yaş

Medeni
Durum
Eğitim
Düzeyi

Değişimin
Kaynağı

Kareler Topl.
(SS)

Gruplar
arası
Grup içi
Toplam
Gruplar
arası
Grup içi
Toplam
Gruplar
arası
Grup içi
Toplam
Gruplar
arası
Grup içi

6,889

Serbestlik
Derecesi
(df)
1

527,321
534,210
1,658

406
407
3

1,299

537,234
538,892
5,642

405
408
2

1,327

533,250
538,892
35,778

406
408
4

1,313

495,471

403

1,229
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Ortalama
Kare (MS)
6,889

0,553

2,821

8,945

F

p

5,304

0,022

0,417

0,741

2,148

0,118

7,275

0,000

Turizm
Eğitimi

Çalışma
Şekli

Departma
n

Toplam
Gruplar
arası
Grup içi
Toplam
Gruplar
arası
Grup içi
Toplam
Gruplar
arası
Grup içi
Toplam

531,249
57,934

407
5

480,939
538,873
13,049

402
407
1

525,843
538,892
14,238

407
408
7

1,292

524,654
538,892

401
408

1,308

11,587

9,685

0,000

10,100

0,002

1,555

0,147

1,196
13,049

2,034

Katılımcıların işten ayrılma niyeti ölçeğinde yer alan ifadelere verdikleri yanıtların
ortalama değeri (

2,93) katılımcıların çoğunlukla işten ayrılma niyetinde

olmadıklarını göstermektedir. Tablo verilerine göre duygusal bağlılık ölçeğinin ortalama
değerinin

3,02 olarak bulunması, katılımcıların örgütlerine duygusal bağlılıkları

konusunda kararsız bir yönelim gösterdiklerine işaret etmektedir. Tükenmişlik
değişkeninin ortalama değeri

2,72 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu katılımcıların

çalışma hayatları ile ilgili tükenmişlik hissetmediklerini göstermektedir.
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Demografik Özelliklere Göre Farklılaşması
Katılımcıların psikolojik sözleşme algılarının demografik özelliklere göre farklılık
gösterip göstermediğinin belirlenmesi yapılan ANOVA testinin sonuçları Tablo 3’de yer
almaktadır.
Tablo 3’de yer alan ANOVA testi sonuçları katılımcıların psikolojik sözleşme ihlal
algılarının cinsiyet (p=0,022<0,05), eğitim düzeyi (p=0,000<0,05), turizm eğitimi durumu
(p=0,000<0,05) ve işletmede sezonluk/sürekli çalışma durumuna (p=0,002<0,05) göre
istatistiksel açıdan anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir.
Çalışanların psikolojik sözleşme ihlal algılarında yaş (p=0,741>0,05), medeni durum
(p=0,118>0,05) ve çalışılan departmana (p=0,147>0,05) göre istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılaşma tespit edilmemiştir.
Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının İşgören Tutumları Üzerindeki Etkisi
Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının iş tatminleri üzerindeki
etkilerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çoklu regresyon analizinin sonuçları Tablo
4’de gösterilmektedir.
Tablo 4: Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi
Regresyon Analizi Sonuçları
Sabit
PS İhlali

B
3,687
-0,415

SH
0,080
0,043

β
0,434

t
45,989
-9,648

Bağımlı Değişken:İş Tatmini; Durbin Watson=1,719
B=Standartlaştırılmamış Beta Değeri; SH=Standart Hata
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p
0,000
0,000

F
93,093

0,000

Tablo 4’de yer alan regresyon analizi sonuçları incelendiğinde işgörenlerin psikolojik
sözleşme ihlal algılarının iş tatminleri üzerinde anlamlı (p=0,000) ve negatif (β= -0,434) bir
etkisinin olduğu görülmektedir. Tabloda verilen ANOVA değerlerine göre F=152,643 ve
p=0,000 değerleri modelin bir bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğunu
göstermektedir. Regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara dayanarak
araştırmanın 2. hipotezi olan ve “Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal
algılarının iş tatminleri üzerinde anlamlı ve negatif etkisi vardır” hipotezi kabul
edilmiştir.
Otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının örgüte duygusal
bağlılıkları üzerindeki etkilerinin tespit edilmesine yönelik yapılan regresyon analizinin
sonuçları Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5: Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi
B

SH

Sabit

3,743

0,085

PS. İhlali

-0,498

0,046

β
-0,477

t

p

43,925

0,000

-10,880

0,000

F
118,382

0,000

Bağımlı Değişken:Duygusal Bağlılık; Durbin Watson=1,636
B=Standartlaştırılmamış Beta Değeri; SH=Standart Hata
Tablo 5’de yer alan değerler incelendiğinde işgörenlerin psikolojik sözleşme ihlal
algılarının örügte yönelik duygusal bağlılıkları üzerinde anlamlı (p=0,000) ve negatif (β=
-0,477) bir etkisinin bulunduğu görülmektedir. Bu bulguya dayanarak araştırmanın “otel
işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının örgüte duygusal bağlılıkları
üzerinde anlamlı ve negatif etkisi vardır” olarak ifade edilen H-3 kabul edilmiştir.
Psikolojik sözleşme ihlal algısının, işgörenlerin tükenmişlik düzeyi üzerindeki etkisini
belirlenmeye yönelik gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları Tablo 6’da
gösterilmektedir.
Tablo 6: Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi
B
2,493
0,151

Sabit
PS. İhlali

SH
0,078
0,042

β

t
31,871
3,587

0,179

p
0,000
0,000

F
12,869

0,000

Bağımlı Değişken:Tükenmişlik; Durbin Watson=1,569
B=Standartlaştırılmamış Beta Değeri; SH=Standart Hata
Tablo 6’da yer alan verilere göre işögrenlerin psikolojik sözleşme ihlal algılarının,
tükenmişlik düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı (p=0,000) ve pozitif (β=0,179)
etkisi olduğu söylenebilmektedir. Bu bulguya dayanarak araştırmanın “otel işletmesi
çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının tükenmişlik düzeyleri üzerinde anlamlı
ve pozitif etkisi vardır” şeklinde ifade edilen H-4 hipotezi kabul edilmiştir. Otel işletmesi
çalışanlarının psikolojik sözleşmelerinde yer alan beklenti ve yükümlülüklerin
karşılanmaması durumunda ortaya çıkan ihlal algısının işgörenlerin işten ayrılma
niyetleri üzerindeki etkilerinin incelenmesine yönelik yapılan regresyon analizi sonuçları
Tablo 7’de gösterilmektedir.
Tablo 7: Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
B

SH

β

957

t

p

F

Sabit
PS İhlali

2,540
0,264

0,088
0,047

0,270

28,862
5,580

0,000
0,000

31,137

0,000

Bağımlı Değişken:İşten Ayrılma Niyeti; Durbin-Watson=1,670
B=Standartlaştırılmamış Beta Değeri; SH=Standart Hata
Tablo 7’de yer alan regresyon analizi sonuçlarında psikolojik sözleşme ihlal algısının
işgörenlerin işten ayrılma niyetleri üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı (p=0,000) ve
pozitif yönlü (β=0,270) etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda “otel işletmesi
çalışanlarının psikolojik sözleşme ihlal algılarının işten ayrılma niyetleri üzerinde anlamlı
ve pozitif etkisi vardır” şeklinde ifade edilen H-5 hipotezi kabul edilmiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada elde edilen bulgular otel işletmesi çalışanlarının psikolojik sözleşmelerinde
yer alan beklenti ve yükümlülüklerin işverenleri tarafından karşılanmadığı görüşünde
olduğunu, dolayısıyla çalışanların psikolojik sözleşmelerinin ihlal edildiği yönünde
algıya sahip olduklarını göstermektedir. Araştırma sonuçları psikolojik sözleşme ihlal
algısının işgörenlerin iş tatmini ve örgüte yönelik duygusal bağlılığı gibi olumlu tutumlar
üzerinde negatif etkisinin olduğunu gösteren önceki çalışmaları (Morrison ve Robinson,
1997; Robinson ve Rousseau, 1994; Conway ve Briner, 2002) destekler niteliktedir.
Çalışmada psikolojik sözleşme ihlal algısının işgörenlerin tükenmişlik düzeyleri üzerinde
pozitif yönde etkisinin olduğunun belirlenmesi, ihlal algısının işgörenlerin iş hayatında
başarısız ve güçsüz hissetmelerine ve dolayısıyla tükenmişlik yaşamalarına neden
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte araştırma sonucunda psikolojik sözleşme
ihlal algısının işgörenlerin işten ayrılma niyetini tetikleyen bir unsur olduğu ortaya
çıkmıştır.
Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin psikolojik
sözleşmelerinde yer alan yükümlülüklerin işveren tarafından yerine getirilmediği
algısının, işletmeye yönelik olumlu tutumlarda azalma; olumsuz tutumlarda ise artış ile
sonuçlanabileceği söylenebilmektedir. Araştırma sonuçları işgörenlerin tutum ve
davranışlarının büyük öneme sahip olduğu turizm sektöründe, yöneticileri ve insan
kaynakları yöneticilerini işgörenlerin psikolojik sözleşmelerinin belirlenmesi ve
işgörenlerin işletme ile uyumlu bir sözleşme geliştirmeleri konusunda düşünmeye
zorlamalıdır. Bu durumda özellikle insan kaynakları yetkililerinin işe alım sürecinin
başlaması ile birlikte işgörenden hangi katkıların beklendiğini ve bunlar karşılığında
işgörene hangi teşviklerin sunulacağını açık bir şekilde ifade etmeleri büyük öneme
sahiptir. Böylece işgörenlerin psikolojik sözleşmeleri işveren temsilcileri tarafından
verilen bilgiler doğrultusunda şekillenecek ve psikolojik sözleşme ihlal algısı en az
düzeye indirilebilecektir.
Ayrıca örgüt içinde işgörenlerin psikolojik sözleşme uyum/ ihlal algılarının
belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması ve bu çalışmalar sonucunda işgörenlerin
psikolojik sözleşme ihlali algıladığı durumların gözden geçirilmesi gerekmektedir.
İşgörenlerin psikolojik sözleşme algılarının belirlenmesi, işgörenler ile açık iletişim
kurularak işveren/işgören beklentilerinin uyumlu hale getirilmesi yoluyla, olumsuz
tutumlara yol açan ihlal algısının ortadan kaldırılmasına olanak sağlayabilecektir.
İlerideki araştırmalarda turizm sektöründe yer alan yiyecek-içecek işletmeleri ve eğlence
işletmeleri gibi farklı işletme gruplarında çalışmakta olan işgörenlerin psikolojik
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sözleşme ihlal algılarının incelenmesi, turizm sektörü çalışanlarının psikolojik
sözleşmeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi sahibi olunmasına katkı sağlayabilecektir.
Bununla birlikte turizm sektörü çalışanlarının psikolojik sözleşmelerinin oluşum süreci
konusunda literatürde hala önemli bir açık bulunmaktadır. Bu doğrultuda ilerideki
çalışmalarda turizm sektörü çalışanlarının psikolojik sözleşmeleri oluşum süreci
açısından ele alınabilir.
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ÖZET
Bu çalışmada yöresel yemek tercih nedenleri ile çevre bilinci arasındaki ilişkinin tespit
edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın gençlerin yöresel yemek tercih nedenleri ile çevre
bilinci düzeylerini göstermesinin yanı sıra bu faktörler arasındaki ilişki düzeylerini
ortaya koyması açısından da önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada anket tekniği
kullanılarak Bolu ili Mudurnu ilçesinde önlisans eğitimi alan öğrencilerden veri elde
edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Mudurnu’da yöresel yemek tercihinde
başta sağlık ve kültür motivasyonlarının belirleyici olduğu ortaya koyulmuştur.
Katılımcıların su kirliliği, hava kirliliği ve insanlar arası ilişkilerde görülen yozlaşmayı
daha acil birer çevre sorunu olarak gördükleri sonucuna da ulaşılmıştır. Yöresel yemek
tercih nedenleri ile çevre bilinci boyutu arasında en güçlü korelasyon ekonomik bakış ve
pratik bakış boyutlarında olmakla birlikte kültürel bakış ve sağlıklı bakışın da birbirine
yakın oranlarda ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular sonucunda yöresel
yemek ürün pazarına bu konudaki tercih nedenleri ile ilgili öneriler sunulmuş bununla
birlikte turizm işletmelerinin bu bulgular sonucunda bu iki pazarı ayrı ayrı ele alması,
ayrı mesajlarla her birine ulaşmaya çalışması ve farklı ikna yollarının üzerine
odaklanması gerektiği ortaya koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Yöresel yemek, çevre bilinci, Mudurnu.
GİRİŞ
Bir bölge ya da toplumun kültürünü anlamak için önemli bir araç haline gelen mutfak
kültürü içerisinde yer alan yiyecek ve içecekler seyahat deneyimlerinin merkezinde yer
almaya başlamıştır (Armesto Lopez ve Martin, 2006:166). Seyahat edilen yöreye has
geleneklerin içerisinde bulunan yöre halkının mutfak kültürünü yansıtan yiyecek ve
içecekler, bölgeyi ziyaret edenlerce merak edilerek deneyimlenmek istenmektedir. Bu
durumda birçok destinasyon için önemli bir çekicilik unsuru haline dönüşmüştür (Uçar
vd., 2010: 18-19).
Yöresel mutfak ürünlerinin kullanımı, doğrudan ya da dolaylı yollarla sürdürülebilirlik
açısından da katkılar sağlamaktadır (du Rand vd., 2003: 98-100). Yöresel yiyeceklerin
özellikle sürdürülebilir eko turizminin gelişiminde önemli katkılar sağladığı ve bölgenin
gelişimi ve tanıtımında da destek sağladığı bilinmektedir (Dragicevic ve Stojcic, 2009: 98).
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Sürdürülebilir turizm kavramının, destinasyon arz kaynaklarının devamlılığı konusunda
fayda sağlamasının yanı sıra çevre bilinci ile hareket eden bireyler için de dikkat çekici
bir unsur konumunda olduğunu söylemek mümkündür. Çevre bilincine sahip olan
kişilerin seyahatleri esnasında bu konuya dikkat ederek hareket ettiği ve satınalma
eylemlerini bu duyarlılıkla gerçekleştirdikleri bilinmektedir.
Bu çalışmada yöresel yemek tercih nedenleri ile çevre bilinci arasındaki ilişkinin tespit
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda gençlerin yöresel yemek tercih nedenleri ile
çevre bilinci düzeyleri hakkında fikir edinebilmek ve bu doğrultuda bu faktörler
arasındaki ilişki düzeyleri konusunda değerlendirme yapmak mümkün olabilecektir.
Çalışmanın yöresel yemek tercihleri ile çevre bilinci arasındaki ilişki durumunu
göstermesinin yanı sıra gençlerin çevre bilinci düzeyleri ve yöresel yemek tercih
nedenleri hakkında bilgi verecek olması açısından da yazına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
YÖRESEL YEMEK TERCİHİ
Belirli bir yöreye özgü ya da belirli bir yörede yetiştirilen ürünleri kapsayan yöresel
yemek kavramı insanların seyahatleri süresince karşılaştıkları ya deneyimlemek
istedikleri gıdalar arasında yer almaktadır. Şengül ve Türkay (2016:90-91) yöresel yemek
kavramını “özel bir yöreye ait olan, o yörenin kültüründen izler taşıyan, bölgeye özgü ürünler ve
adetlerin birleşimiyle ortaya çıkan, yöre pişirme tekniklerinin kullanılması ile yapılan, dini ya da
milli sebeplerle de oluşabilen, yöre insanları tarafından ayrıcalıklı tutulan yemeklerin ve
içeceklerin bütünü” olarak tanımlamışlardır.
Yöresel yemeklerin seyahat deneyimleri içerisinde yer aldığını ve insanların
seyahatlerinde yöresel ürünlere ilgi gösterdiğini ortaya koyan birçok araştırma
bulunmaktadır. Yöresel yemekler ile ilgili bu araştırmalar incelendiğinde yöresel
ürünlerin bölgelerin turizm arz kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu
söylemek mümkündür (Ignatov ve Smith, 2006; Fox, 2007; Okumuş vd., 2013).
Kim vd. (2009:429) araştırmalarında kişilerin yöresel yemekleri tüketim süreci içerisinde
etkili olan bazı faktörleri ortaya koymuşlardır. Bu faktörlerden biri içerisinde yaş, cinsiyet
ve eğitim değişkenlerini bulunduran demografik faktörlerdir. Bir diğer faktör ise
içerisinde yiyecekte yenilik merakı ve yiyecekte yenilikten hoşlanmama değişkenlerinden
oluşan psikolojik faktörlerdir. Araştırmacıların çalışma içerisinde ağırlıklı olarak
değindiği faktör ise içerisinde heyecan verici bir deneyim, rutinden kaçış, sağlık endişesi,
kültürel deneyim, birliktelik, prestij ve duyulara hitap değişkenlerinden oluşan
motivasyon unsurları faktörüdür. Çalışmalarında bu üç faktörün yöresel yemek
tercihinde belirleyici durumda olduklarını belirten yazarları Kim ve Eves (2012:1463)
yaptıkları araştırmayla destekleyerek motivasyon unsurları faktörünü kültürel deneyim,
kişilerarası ilişki, heyecan, duyulara hitap, sağlık endişesi olarak beş boyutta indirmiştir.
Şengül (2016:126) ise yaptığı araştırmada motivasyon unsurları içerisine ekonomik
faktörleri de eklemiştir.
Yöresel yiyeceklere olan ilginin son yıllarda belirgin bir şekilde artış gösterdiği
bilinmektedir (Aprile vd., 2016:19). Conner vd.’ne (2010:753-754) göre yerel çiftlikler için
yeni pazar fırsatları sağlamak yoluyla karbon ayak izini azaltarak yiyecek sisteminin
sürdürülebilirliliğini arttırmak tüketicinin yöresel yiyeceklere olan ilgisini arttırmaktadır.
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du Rand vd. (2003:98-100) ise araştırmalarında yöresel yiyeceklerin kullanımının belirli
alanlarda doğrudan ya da dolaylı olarak sürdürülebilirliğe de katkıda bulunabildiğini
ortaya koymuşlardır.
ÇEVRE BİLİNÇLİ TÜKETİCİ
Tüketici tercihlerini yönlendiren önemli unsurlardan birisi de çevre bilincidir. Çevre
bilincinin düşünsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır. Bir
başka deyişle çevre bilinci, bireylerde çevreyle ilgili düşüncelerin var olmasının yanı sıra
bu düşüncelerin gündelik yaşamlarına aktarılmasını sağlayan davranış ve duyguların da
var olmasını ifade etmektedir (Ay, 2010: 70).
Çevresel sorunların yüksek sesle dile getirildiği günümüzde kendini çevreci olarak
tanıtan, çevre bilinci yüksek tüketicilerin sayısında artış yaşanmaktadır. Kalafatis (1999:
442) özellikle 1990’lı yıllardan sonrasını bu tüketiciler adına “pazarda güçlü oldukları
devir” olarak ifade etmektedir. Çevre bilincine sahip olup bu bilinci tüketim
alışkanlıklarına yansıtan tüketicileri yeşil tüketici olarak adlandırmak mümkündür. Yeşil
tüketiciler standart tüketiciye kıyasla sadece tüketmekle ilgilenmemekte üretim, satın
alma, tüketim ve tüketim sonrası tüm aşamaları da göz önünde bulundurmaktadır. Bir
başka ifadeyle yeşil tüketiciler iç disiplinini daha fazla sağlayabilen ve bireysel tüketim
alışkanlıklarıyla çevreye verilen zararın azaltılabileceğini düşünen tüketicilerdir
(Shamdasani vd 1993:491; Autio ve Heinonen 2004:138).
Ancak yeşil tüketiciyi sabit bir karakter içinde tanımlamak hususunda tartışmalar da
mevcuttur. Aynı tüketici bir durumda yeşil satın alma kararı verirken başka bir durumda
aksi yönde hareket edebilmektedir (Rex ve Baumann, 2006:571). Özellikle turizm
sektöründe, tüketicilerin tutum ve davranışları arasında farklılıklar görülebilmektedir.
Evinden çıkarken klimayı kapatan bir bireyin tatili sırasında odasından ayrılırken
klimayı kapatma fikrini çok önemsememesi gibi pek çok örnek tüketicilerde tutum ve
davranış farklılıkları olabileceğini göstermektedir. Ayrıca yeşil tüketimi etkilediği
belirtilen demografik, psikografik ve kültürel özellikler üzerine yapılan araştırmalarda da
özellikle demografik özelliklerde çelişkili sonuçlar çıkması yeşil tüketim davranışlarının
ve yeşil tüketici profilinin net bir şekilde çizilmesini zorlaştırdığı söylenebilir. Bu nedenle
tüketicileri çevreyi ön plana koyma düzeyine göre kategorileştirmek daha kabul edilebilir
hale gelmektedir. Uydacı (2002: 98) tüketicileri duyarlılık düzeylerine göre gerçek mavi
yeşiller, yeşil yeşilciler, yeşerenler, umursamayanlar ve kahverengiler şeklinde
sıralamıştır. Bir başka sınıflandırmada ise Ginsberg ve Bloom (2005) tüketicileri gerçek
mavi yeşiller, sahte yeşiller, filizlenenler, şikâyetçiler ve kahverengiler olmak üzere beş
farklı kategoriye ayırmıştır
Yeşil tüketim alışkanlığı tüm tüketim alanlarında kendisini gösteren bir olgu
durumundadır. Bu alanlardan birisi de yiyecek içecek sektörüdür. Özellikle sağlık ve
çevre bilinci olan tüketicilerin sayısının artmasıyla yerel ürünlere olan talebin artması söz
konusu olmakta ve bu durumun farkına varan restoranların, menülerini bu trendi göz
önüne alarak düzenledikleri ifade edilmektedir (Jang vd. 2011: 803; Yarış ve Cömert 2015:
991; Sharma vd., 2009: 55).
Yeşil tüketici profilini belirlemek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların
birçoğu yeşil tüketim davranışında demografik değişkenlerin etkisini araştırma konusu
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edinmiştir. Konumuz olan çevre bilincinin tüketim alışkanlıklarını etkilemesi üzerine
yapılan araştırma sonuçları incelendiğinde ise genel olarak çevre bilinci olan tüketicilerin
satın alma davranışlarında da bu bilinç doğrultusunda hareket ettiği söylenebilir. Az
sayıda olmakla birlikte sahip olunan çevre bilincinin davranışa yansımadığı sonucuna
ulaşılan araştırmalar da mevcuttur.
Chan ve Lau (2000) tarafından Çin’de yapılan bir araştırmada çevre bilgisinin yeşil satın
alma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiş ve çevre konusunda sahip olunan bilginin
yeşil satın alma davranışı üzerinde doğrudan etkili olduğu ortaya koyulmuştur.
Schlegelmilch vd. (1996) de benzer sonuçlara ulaşarak yeşil satın alma davranışı üzerinde
çevre bilinçli tutumun demografik değişkenlere kıyasla daha baskın rol oynadığını ifade
etmişlerdir. Rodriguez vd. (2013) ise turistlerin çevre duyarlılığı üzerine yaptıkları
araştırmada çevresel konularda bilgisi olan turistlerin davranışlarını da bu bilgi
çerçevesinde şekillendirdiği sonucuna ulaşmıştır.
Autio ve Heinonen (2004) Finlandiya’da genç tüketiciler üzerine yaptıkları araştırmada
gençlerin çevresel konularda bilgili olmalarına rağmen bu bilgilerini davranışlarına
yansıtmadıkları sonucuna ulaşmıştır. Aynı şekilde Aracıoğlu ve Tatlıdil’in (2009)
tüketicilerin satın alma davranışında çevre bilincinin etkisine yönelik araştırmasında
katılımcılar çevreyle ilgili haberleri takip ettiklerini ve gelişmelerin kendilerini
kaygılandırdığını fakat geri dönüşüm gibi davranışları çok yansıtamadıklarını
belirtmişlerdir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmanın amacı yöresel yemek tercih nedenleri ile çevre bilinci arasındaki ilişkinin
tespit edilmesidir. Yapılan bu çalışma ile gençlerin yöresel yemek tercih nedenleri ve
çevre bilinci ile ilgili faktörlerde yer alan ifadelerden hangilerini öncelikli olarak
algıladıklarının tespit edilmesinin yanı sıra bu faktörler arasındaki ilişki düzeylerinin
ölçülmesi de hedeflenmiştir.
Bu kapsamda oluşturulan hipotezler ve araştırma modeli (Şekil 1) şu şekildedir.
H1: Gençlerin yöresel yemek tercihleri içinde yer alan “kültürel bakış” faktörüne
verdikleri önem ile “çevre bilinci” faktörü arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Gençlerin yöresel yemek tercihleri içinde yer alan “sağlık bakışı” faktörüne
verdikleri önem ile “çevre bilinci” faktörü arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Gençlerin yöresel yemek tercihleri içinde yer alan “ekonomik bakış” faktörüne
verdikleri önem ile “çevre bilinci” faktörü arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Gençlerin yöresel yemek tercihleri içinde yer alan “pratik bakış” faktörüne
verdikleri önem ile “çevre bilinci” faktörü arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişki vardır.
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Şekil 1: Araştırma Modeli

Yöresel Yemek
Tercih Nedenleri
Kültürel Bakış

Deneyim
Sağlık Bakışı

H1
H2
Çevre Bilinci

Ekonomik
Bakış

H3
H4

Pratik Bakış

Çalışma evrenini Bolu İli Mudurnu ilçesinde yer alan Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek
Yüksekokulu’nda öğrenim gören önlisans öğrencileri oluşturmaktadır. 2015-2016 eğitimöğretim yılında 501 kayıtlı öğrencinin bulunduğu okulda 131 öğrencinin artık yıl
öğrencisi olduğu 370 öğrencinin ise 1. ve 2. sınıf öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Bu 370
öğrenci içerisinden 323 öğrencinin de aktif olarak okula devam ettiği belirlenmiştir.
Çalışma evrenine uygun olarak 16 Ekim 2015 - 28.11.2015 tarihleri arasında kolayda
örnekleme yöntemi ile 295 öğrenciyle birebir görüşülerek anket uygulanmıştır. Eksik
doldurma nedeniyle bazı anketler elenmiş ve 292 anket değerlendirmeye uygun
bulunarak araştırmaya dâhil edilmiştir.
Çalışmada Mudurnu’nun araştırma evreni olarak tercih edilmesinin nedenleri arasında
bölgenin kırsal turizm ve kültür turizmi faaliyetleri içerisinde bulunması ve
araştırmacıların ikisinin ilçede çalışıyor olması yer almaktadır. Örneklem olarak önlisans
öğrencilerinin seçilmiş olmasının nedeni ise gençlerin araştırma konusu kapsamında yer
alması ve bölgeye dışarıdan gelen gençlerin ağırlıklı olarak üniversite öğrencileri
arasında yer almasıdır. Önlisans eğitimi alan öğrencilerin iki yıllık süre zarfında bölgeye
dışarıdan gelerek turist davranışına benzer davranışlarda bulunması da bu seçimde etkili
olmuştur.
Tablo 1: Anket Çalışması İçin Oluşturulan Ölçek
İfadeler

Alındığı Çalışma

Yöresel Yemek Tercihi Ölçeği
Mudurnu’da yemek yediğimde
Kültürel Bakış
1. Bölgenin kültürünü tanımak için yöresel yemekleri tercih ederim.
2. Yeni lezzetler keşfetmek için yöresel yemekleri tercih ederim.
3. Bölgeye has özel bir deneyim yaşamak için yöresel yemekleri tercih

Kim ve Eves, 2012
Kim ve Eves, 2012
Kim ve Eves, 2012
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ederim.
4. Yöreye has yemeklerin yapıldığı yerleri tercih ederim.
5. İlk defa gördüğüm yöresel yemekleri tercih ederim
Sağlıklı Bakış
6. Sağlıklı olduğunu düşündüğüm yöresel yemekleri tercih ederim.
7. Taze ve besleyici olduğunu düşündüğüm yöresel yemekleri tercih
ederim
8. Temiz ve hijyenik olduğunu düşündüğüm yöresel yemekleri tercih
ederim
9. Daha önceden bildiğim yemekleri tercih ederim
10. Dini inançlarıma uygun yemekleri tercih ederim
Ekonomik Bakış
11. Fiyatı düşük olan yiyecekleri tercih ederim
12. Bütçeme uygun olan yerleri tercih ederim
13. Yüksek fiyatlı yemekleri tercih ederim
Pratik Bakış
14. Aperatif yiyeceklerin yapıldığı yerleri tercih ederim
15. Hazır yiyecekleri tüketirim
Çevre Bilinç Düzeyi Ölçeği
1. Ormanların yok olması.
2. Su kirliliği
3. Hava kirliliği.
4. Toprak kirliliği
5. Küresel ısınma
6.
7.
8.
9.

Toplumsal kültürel değerlerin bozulması
Tarihi eserlerin ve miras alanlarının tahrip olması
İnsanlar arası ilişkilerin yozlaşması ve çıkarcılık
Yoksulluk

Aslan ve Aktaş, 2011
Yeni oluşturuldu
Kim ve Eves, 2012
Kim ve Eves, 2012
Kim ve Eves, 2012
Yeni oluşturuldu
Aslan ve Aktaş, 2011
Yeni oluşturuldu
Yeni oluşturuldu
Yeni oluşturuldu
Aslan ve Aktaş, 2011
Aslan ve Aktaş, 2011
Özdemir ve Yapıcı,
2010
Özdemir ve Yapıcı,
2010
Özdemir ve Yapıcı,
2010
Özdemir ve Yapıcı,
2010
Özdemir ve Yapıcı,
2010
Yeni oluşturuldu
Yeni oluşturuldu
Yeni oluşturuldu
Yeni oluşturuldu

Veri toplama aracı olarak nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket tekniği tercih
edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket formu tanımlayıcı bilgiler, yöresel yemek tercihi
ve çevre bilinci bölümlerinden oluşmaktadır. Tanımlayıcı özellikleri belirlemeye yönelik
5 soru sorulmuştur. Geçmişteki araştırmalarda incelenerek bazı önermeler elde edilmiş,
eksik kalan boyutlar için önermeler geliştirilerek ölçek tamamlanmıştır. Ölçek geliştirme
safhasında oluşturulan önermeler ve her önermenin hangi çalışmadan alındığına ise
Tablo 1’de yer verilmiştir. Yöresel yemek tercihleri ile ilgili önermeler için ölçeklendirme
(1) Kesinlikle Katılmıyorum - (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde oluşturulurken çevre
bilinci ise (1) Hiç - (5) Çok Fazla etkili şeklinde ölçeklendirme gerçekleştirilmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI
Katılımcılara ait tanımlayıcı bilgilere Tablo 2’de yer verilmiştir. Araştırmaya katılanların
%53,4’ü erkeklerden oluşurken %50’si 1. sınıf öğrencileri, %50’si ise 2. sınıf
öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların %95’i Mudurnu dışından gelen kişilerden
oluşurken, %67,8’i aylık 500 TL’den az gelire sahiptir. Katılımcıların okudukları bölümler
incelendiğinde, %14,4’ü turizm, %17,1’i mimari restorasyon, %17,8’i tıbbi aromatik
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bitkiler, %12,7’si organik tarım, %18,2’si ormancılık, %15,3’ü işletme yönetimi ve %4,5’nin
de kümes hayvanları yetiştiriciliği programlarından olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Katılımcı Özelliklerini Tanımlayıcı Bilgiler
Cinsiyet

Sayı

Yüzde

Sınıf

Sayı

Yüzde

Erkek

156

53,4

1. sınıf

146

50,0

Kadın

136

46,6

2. sınıf

146

50,0

Program

Mudurnulu Olma-Olmama

Turizm ve Otel İşletmeciliği

42

14,4

Evet

14

4,8

Mimari Restorasyon

50

17,1

Hayır

278

95,2

Tıbbı Aromatik Bitkiler

52

17,8

Organik Tarım

37

12,7

500 TL’den az

198

67,8

Ormancılık

53

18,2

500-1000 TL

55

18,8

İşletme Yönetimi

45

15,3

1001 TL’den fazla

39

13,4

Kümes Hayvanları
Yetiştiriciliği

13

4,5

Gelir

Katılımcıların yöresel yemek tercih nedenleri ve çevre bilinçlerine ilişkin yanıtlarının
ortalaması ve standart sapması Tablo 3’de verilmektedir. Yanıtlar literatür
doğrultusunda boyutlara ayrılmıştır. Katılım genel olarak orta değere (3) yakındır veya
biraz üzerinde gerçekleşmiştir. Özellikle temizlik ve hijyen, bütçeye uygunluk, taze ve
besleyicilik hususları yöresel yemek tercihinde ön planda görülmektedir. Boyutların
ortalaması itibariyle de yine sağlıklı bakış boyutu en çok gözetilen boyut olarak arşımıza
çıkmaktadır (a.o.=3,86). Bunu 3,28 düzeyinde bir ortalama ile kültürel bakış, 3,11’lik
ortalama ile ekonomik bakış ve 3,09’luk ortalama ile pratik bakış izlemektedir. Bu
rakamlar Mudurnu’da yöresel yemek tercihinde başta sağlık ve kültür nedenlerinin
belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Pratik yemek/hızlı yemek anlayışının ise
yöresel yemeklerle ilintilendirilmesinin göreli olarak daha zayıf olduğu, yöresel
yemeklere pratiklik açısından bakışın zayıf kaldığı anlaşılmaktadır.
Tablo 3. İfadelerin ve Boyutların Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmaları

Kültürel Bakış

Aritmeti
k
Ortalam
a
3,2877

YT01

Bölgenin kültürünü tanımak için yöresel yemekleri tercih ederim.

3,4144

YT02

Yeni lezzetler keşfetmek için yöresel yemekleri tercih ederim.

3,5068

YT03

Bölgeye has özel bir deneyim yaşamak için yöresel yemekleri
tercih ederim.

3,4384

YT04

Yöreye has yemeklerin yapıldığı yerleri tercih ederim .

3,0377

YT05

İlk defa gördüğüm yöresel yemekleri tercih ederim.

3,0411

Sağlıklı Bakışı

967

3,8664

Standa
rt
Sapma
,94261
1,1766
0
1,1381
9
1,1751
9
1,2276
7
1,2317
5
,94398

YT06
YT07
YT08

Sağlıklı olduğunu düşündüğüm yöresel yemekleri tercih ederim.
Taze ve besleyici olduğunu düşündüğüm yöresel yemekleri
tercih ederim
Temiz ve hijyenik olduğunu düşündüğüm yöresel yemekleri
tercih ederim.

3,8699
3,9144
4,1473

YT09

Daha önceden bildiğim yemekleri tercih ederim.

3,6781

YT10

Dini inançlarıma uygun yemekleri tercih ederim.

3,7226

Ekonomik Bakış

3,1199

YT11

Fiyatı düşük olan yiyecekleri tercih ederim.

3,2260

YT12

Bütçeme uygun olan yerleri tercih ederim.

3,9589

YT13

Yüksek fiyatlı yemekleri tercih ederim.

2,1747

Pratik Bakış

3,0959

YT14

Aperatif yiyeceklerin yapıldığı yerleri tercih ederim.

3,0890

YT15

Hazır yiyecekleri tüketirim.

3,1027

Çevre Bilinci

3,9288

ÇD01

Ormanların yok olması.

3,9555

ÇD02

Su kirliliği.

4,0993

ÇD03

Hava kirliliği.

4,0411

ÇD04

Toprak kirliliği.

3,8664

ÇD05

Küresel ısınma.

3,7705

ÇD06

Toplumsal kültürel değerlerin bozulması.

3,8527

ÇD07

Tarihi eserlerin ve miras alanlarının tahrip olması.

3,7671

ÇD08

İnsanlar arası ilişkilerin yozlaşması ve çıkarcılık.

4,0445

ÇD09

Yoksulluk.

3,9623

1,2000
2
1,1530
0
1,1908
4
1,1453
5
1,4905
6
,70270
1,3560
1
1,2373
2
1,2015
1
1,0565
1
1,1923
1
1,2908
9
1,0709
3
1,3398
7
1,2214
0
1,3258
0
1,3416
3
1,3592
3
1,2825
4
1,3136
4
1,2822
1
1,2022
1

Çevre bilinci ile ilgili sorulara verilen yanıtlarla her bir çevresel sorun alanına ilişkin
önem düzeyi algılamaları elde edilmiştir. Bu kapsamda katılımcıların su kirliliği, hava
kirliliği ve insanlar arası ilişkilerde görülen yozlaşmayı daha acil birer çevre sorunu
olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bunun yanında tüm sorun alanlarına ilişkin önem
düzeyi algılamaları birbirine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. Bu da ilgili
ifadelerin birlikte ele alınıp ortalamaları alınarak tespit edilecek çevre bilinci değişkeni
üzerinden değerlendirme yapmanın tutarlı bir yaklaşım olacağını ortaya koymaktadır.
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Yöresel yemek tercih nedenleri ile çevre bilincini belirten ifadeler arasında korelasyon
olup olmadığı sınanmış ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre özellikle kültürel
bakışı oluşturan ifadelerin çevre bilincini yansıtan ifadelerle anlamlı korelasyonu tespit
edilmiştir. Sağlıklı bakış, ekonomik bakış ve pratik bakış ifadelerinin de çevre bilinci
ifadeleriyle farklı düzeylerde ilişkisi söz konusudur. Ayrıca Tablo 4 incelendiğinde
çalışma başında ortaya koyulan H1, H2, H3, H4, kabul de edildiği görülmektedir. Boyutlar
itibariyle çevre bilinci ile en güçlü korelasyon ekonomik bakış (%20) ve pratik bakış (%20)
arasında olmakla birlikte kültürel bakış (%19) ve sağlıklı bakışın da (%17) yakın
oranlarda ilişki ortaya çıkardığı anlaşılmaktadır. Bu durum çevre bilinci ile yöresel
yemek tercih nedenleri arasında asgari bir ilişkinin ötesinde bu iki değişkeni birlikte ele
almaya imkân verecek kadar bir yakınlığın bulunmadığını göstermektedir.
Tablo 4. Korelasyon Sonuçları

KB

SB

EB

PB

YT01
YT02
YT03
YT04
YT05
YT06
YT07
YT08
YT09
YT10
YT11
YT12
YT13
YT14
YT15

ÇB01
,221**
,186**
,189**
,062
,061
,108
,111
,187**
,107
,061
,083
,159**
,045
,112
,162**

ÇB02
,141*
,100
,120*
-,046
,098
,112
,094
,181**
,045
,047
,057
,100
,091
,110
,166**

ÇB03
,249**
,171**
,200**
,020
,115
,157**
,173**
,209**
,088
,098
,098
,141*
,080
,150*
,202**

ÇB04
,188**
,139*
,148*
-,018
,105
,030
,079
,167**
,028
,023
,017
,098
,113
,173**
,198**

ÇB05
,268**
,209**
,199**
,032
,135*
,127*
,130*
,193**
,052
,092
,086
,135*
,050
,163**
,160**

ÇB06
,218**
,141*
,141*
,047
,097
,092
,119*
,163**
,073
,090
,148*
,182**
,044
,202**
,107

ÇB07
,149*
,132*
,151**
-,024
,135*
,013
,057
,196**
,062
,028
,043
,144*
,076
,125*
,126*

ÇB08
,206**
,090
,133*
-,010
,086
,124*
,149*
,248**
,153**
,134*
,144*
,185**
,008
,128*
,072

ÇB09
,225**
,177**
,136*
,071
,103
,104
,156**
,215**
,049
,109
,094
,149*
,002
,096
,065

ÇB

,192**

,175**

,208**

,200**

** 0,01 düzeyinde anlamlı korelasyon., * 0,05 düzeyinde anlamlı korelasyon.
Belirtilen boyutlar arasında korelasyon sınaması farklı demografik gruplar için ayrı ayrı
tekrarlanmış ve bulgular Tablo 5’te sunulmuştur. Demografik olarak ölçülen
bölümlerden Kümes hayvancılığı grubunun ve Mudurnulu olma olmama alt gruplarının
örneklem sayıları yetersiz olduğundan karılaştırma anlamsız olacağı için sınama
yapılmamıştır. Buna göre beklenen ilişkilerin erkek katılımcılar nezdinde daha yüksek
düzeyde ortaya çıktığı görülmektedir. Bölümler itibariyle sadece turizm okuyanlarda
ekonomik bakışın çevre bilinci ile olumlu bir ilişkisi vardır. Değişkenler arası ilişki 1.
Sınıfı öğrencilerinde daha yüksek düzeydedir. Yine en alt gelir grubundan katılımcılar
özelinde beklenen ilişki katsayıları anlamlı ve yüksektir.
Tablo 5. Demografik Gruplar İtibariyle Korelasyon Sonuçları
KB

SB

EB

PB

,275**

,179*

,176*

,199*

ÇB

,046

,144

,245**

,169*

ÇB

-,039

,124

,367*

,201

İşletme

ÇB

,051

-,162

,115

,080

Mimari

ÇB

,147

,234

,186

,187

Erkek

ÇB

Kadın
Turizm

969

Tıbbi Aromatik

ÇB

,138

,074

,207

,032

Org. Tarım

ÇB

,340

*

,314

,011

-,096

Orman

ÇB

,151

,225

,223

,244

1.

sınıf

ÇB

,255**

,209*

,256**

,267**

2.

sınıf

ÇB

,160

,150

,191*

,195*

500 TL’den az gelir

ÇB

,182*

,144*

,277**

,195**

500-1000 TL gelir

ÇB

,208

,131

,078

,214

1001 TL’den fazla gelir

ÇB

,223

,365*

,001

,148

Bu bulgular yöresel yemek talep eden erkek ziyaretçiler, öğrenci grupları için alt sınıftan
olanlar ve düşük gelir grubundan olanların çevre bilincinin de yüksek olacağını, bu
gruplara yönelik yöresel yemek pazarlaması çalışmalarının çevresel unsurlarla
desteklenebileceğini göstermektedir.
SONUÇ
Katılımcıların yöresel yemek tercih nedenleri ile çevre duyarlılık düzeyleri arasında
düşük oranda bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin ise yöresel yemek nedeni olarak ele
alınan kültürel bakış, sağlıklı bakış, ekonomik bakış ve pratik bakış boyutlarının hepsiyle
de var olduğu ve her biri ile ilişkinin yakın düzeyde ortaya çıktığına dikkat edilmelidir.
Bu durum aslında yöresel yemek tercih nedenleri ile çevre bilinci ilişkisinin başka
unsurlardan kaynaklanabileceğini göstermektedir. Zira, yeme içmeye pratik bakış aslında
yöresel yemeklere yönelmeyi engelleyen bir neden olarak da ele alınabilir. Öyle ki
araştırma da örneklem olarak kullandığımız genç tüketicilerin hem zaman hem de maddi
açıdan sınırlılıkları göz önünde bulundurulduğunda pratiklik unsurunun daha da ön
planda yer alabileceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle hareket eden bireylerin aynı zamanda
diğer nedenlerle de harekete geçenlerle eşit düzeyde çevre bilincine sahip oldukları
anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, çevre bilincinin yöresel yemek tercih nedenleri ile daha da
ileri bir söylemle yöresel yemek tercihinin çevreci tutumla ilişkisi önemli bir ilişki olarak
görülmemelidir. Bu sonuç, çevre duyarlı turizm pazarı ile yöresel yemek tercihlerine
duyarlılığı ve daha genelde de gastronomi turizmi pazarını ilişkilendirmeyi imkânsız
kılmaktadır. Bu durumda bu iki kitle için aynı mesajı üreterek veya ortak temalar
üzerinde gidilerek yapılacak pazarlama çalışmalarının beklenen etkiyi ortaya
koymayacağı anlaşılmaktadır. Turizm işletmelerinin bu bulgulardan hareketle bu iki
pazarı ayrı ayrı ele alması, ayrı mesajlarla her birine ulaşmaya çalışması ve farklı ikna
yollarını üzerine odaklanması gerektiği söylenebilir. Turizm destinasyon yönetimlerinin
yöresel yemeklere odaklı gelişen gastro-turlara bölgeye has çevresel değerlere duyarlı
birer turizm şekli olarak yaklaşmasının doğru olmayacağı ifade edilebilir. Bölgenin çevre
değerlerini korumak adına gastro-turların beklenen etkiyi ortaya koymaması
muhtemeldir. Sonuç olarak gerek turizm işletmelerinin gerekse de destinasyon
yöneticilerinin pazar bölümlendirme çalışmalarında yöresel yemek tercihi ve çevreci
tutum arasında ilişki bulunmadığı bilgisini dikkate almaları önerilmektedir.
Bu iki konu arasındaki ilişkinin daha geniş örneklemler üzerinden ve özellikle turistlere
yönelik alan çalışmalarıyla daha derinlemesine incelenmesinde fayda vardır. Gelecek
çalışmalarda çevre duyarlı turistin yöresel mutfak tercihlerinin yemek ve içecek
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tercihleriyle birlikte ölçülmesi yanında farklı çevre duyarlılık düzeyleri itibariyle gastroturistlerin satınalma ve deneyimleme süreçleri ele alınmalıdır.
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ÖZET
Bu çalışma, dünyada artan sosyal medyanın Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı
otellerde nasıl kullanıldığını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla yapılan
çalışmada öncelikle turizmde sosyal medyanın nasıl kullanıldığına ilişkin literatür
taraması yapılmış, dünyada turizmde sosyal medya kullanımı konusuna nasıl
yaklaşıldığı ve bu alanda yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Çalışma kapsamında TÜRSAB’dan alınan veriler ışığında 2015 yılında Türkiye’de faaliyet
gösteren tüm turizm tesisleri, yapılan araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Zira
zaman kısıtı dolayısıyla 5 yıldızlı oteller örneklem olarak seçilmiştir. Bu örneklem
üzerinden yapılan çalışmada, tüm 5 yıldızlı otellerin web siteleri (var olup olmadıkları)
incelenmiştir. Araştırmanın bu aşamasında öncelikle tesislerin web sitelerinde kendi
sosyal ağ hesaplarının her birine ayrı ayrı (Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram)
bağlantı (link) olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın diğer aşamasında takipçi
sayıları ele alınmıştır. Bu aşamada turizm tesislerinin web sitelerinde kendi sosyal
ağlarına link verilip verilmemesine bakılmaksızın sosyal medya hesaplarının takipçi
sayılarına göre sıralama yapılmıştır. Çalışmanın son aşamasında web sitesi olan, tüm
sosyal medya hesaplarına link veren ve 1000 kişi ve üzeri takipçisi olan oteller sıralanmış,
tüm 5 yıldızlı oteller içerisinden bahsi geçen koşulları sağlayan toplam 3 otel olduğu
görülmüştür.
Bu çalışmanın sonucunda sosyal medya hesaplarının turizm sektöründe ne denli önemli
olduğunun farkındalığı amaçlanmıştır. Ayrıca yapılan değerlendirmeler sonucunda da
turizm sektörü sosyal medya ve pazarlama uygulamalarının tesisler için önemine dikkat
çekilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Pazarlaması, Turizm, Sosyal Medya, 5 Yıldızlı Otel,
Turizmde Sosyal Medya
GİRİŞ
Sosyal medya çağımızın bilgi edinme ve eğlenme aracı haline gelmiştir. İnternetin ortaya
çıkışından sonra mobil teknolojilerin ortaya çıkışı ve kullanımının artması da sosyal
medyanın bu hızlı yükselişine destek olmuştur. Milyonlarca kullanıcısı olan bu araçlar
sayesinde bireyler hem birbirleri ile iletişim kurabilmekte hem de web üzerinden
yapılabilecek birçok aktivite öncesi deneyim pazarlamasından faydalanmaktadır. Bu
işlemi sosyal medya üzerinden yaptıklarında ise dünyada 1 milyar 100 milyon kullanıcısı
olan Facebook (Ebiz MBA Guide) ilk sırada gelmektedir.
Otel işletmeleri açısından; sosyal medya pazarlama tekniklerinin amaçları; otele ilgi
yaratmak, promosyonları tanıtmak, misafirler ile samimi bir ortamda buluşmak,
misafirleri otelde mutlu ve mutsuz eden unsurları takip etmek, markaya olan ilgiyi
arttırmak, basının ilgisini çekmek, marka bilinirliği yaratmak veya arttırmak ve en
önemlisi misafirler ile samimi bir ortamda iletişim kurmaktır (Bozatlı, 2011).
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Sosyal medyanın turizm sektörüne etkisi olduğu varsayımıyla literatür taraması
yapılmış, var olan etkiler ilgili bölümde açıklanmıştır.
LİTERATÜR
Sosyal medya alanında birçok çalışma yapılmıştır (Mangold ve Faulds, 2009, Evans, 2008,
Solis ve Breakenridge, 2009). Sosyal medyanın çok kapsamlı ve çift yönlü iletişime
dayanan online ağlardan oluştuğu, bilgi edinme imkanı sağlayan alanlar olmasının
yanında kullanıcıların seçim yaparken ortak bir noktada bütünleşebilmelerini sağladığı
belirtilmiştir. Geleneksel iletişim araçlarından farklı olarak içerik üreticilerinin
profesyonel yöneticilerden oluşmadığı, internet ve web teknolojilerinden destek alarak
bireylerin kendilerinin içerik oluşturduğu alanlar olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal medyanın müşterilerin karar verme süreçlerini etkilediği ve son on yıldır
markaların bu durumdan nasıl etkilendikleri de araştırılmaktadır (Hudson ve Thal,
2013).
Yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medyanın turizm alanında detaylı şekilde
incelenmesi gerektiği, karar vericilerin sosyal medyadan etkilendiği (Leung, vd., 2013)
öne sürülmektedir. Birçok turist seyahat sırasında sosyal medya sitelerini
kullanmaktadır. Bu durum turistlerin kendi sosyal medya ağlarını desteklemeye
çalıştıklarını göstermektedir (Kim ve Tussyadiah, 2013).
Bireysel kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin izleyiciler/ müşteriler tarafından
nasıl kullanıldığını, bu kullanımların seyahat etme davranışı üzerindeki etkisini ölçen
araştırmada (Cox vd. 2009), sözü edilen içeriklerin tek bir kaynak olmadığı, destekleyici
ve göz ardı edilmemesi gereken öneme sahip; ilave bir kaynak olduğu sonucuna
varılmıştır. Araştırma sonucunda turizm tesisleri ve konaklama işletmelerinin Web 2.0
uygulamalarını göz ardı etmemeleri gerektiği ve öneminin farkına varmalarının
gerekliliği üzerinde durulmuştur.
Bir diğer araştırma sosyal medya pazarlama çalışmalarının otel işletmelerine olan etkisini
değerlendirmiştir. Sosyal medyanın olanakları konusunda detaylı bilgi veren çalışmada;
sosyal medyanın ekonomik bir pazarlama aracı olduğu üzerinde durulmuştur. Ayrıca
doğru kullanılan sosyal iletişim araçlarının tesislere geri dönüşünün yüksek getiri
sağlayacağı savunulmuştur. Aksine sosyal iletişim araçlarının iyi kullanılmaması
durumunda ise turizm tesislerine geri dönüşlerin sert ve olumsuz bir şekilde yansıyacağı
belirtilmiştir. Olumsuz sonuçların turizm tesislerinin kurum imajına olumsuz
yansıyacağı savunulmuştur (Russell, 2010).
Konuyla ilgili yapılan bir diğer çalışma ise spesifik bir alana odaklanan Hsu (2012)
tarafından gerçekleştirilmiştir. Hsu (2012)’un çalışmasında Tayvan otellerinin
uluslararası elektronik pazarlama çalışmalarında Facebook kullanımını incelemiştir.
Çalışmada; Tayvan otellerinin Facebook sayfalarında kullandıkları özellikler, paylaşılan
içeriklerin özellikleri, paylaşım sayıları, etkileşim düzeyi ve kullanılan diller açısından
değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda Tayvan otellerinin; çoğu turizm
tesisinin yaptığı gibi sosyal medyayı ve özellikle Facebook’u elektronik pazarlama aracı
olarak kullandığı belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan durum, uluslararası
ziyaretçilere açık olan bu sosyal ağ üzerinde dil konusunda eksikliklerinin olmasıdır.
Çalışma sonucunda Facebook sayfalarında daha fazla dil seçeneği ile uluslararası
ziyaretçilerin daha kolay ulaşabileceği belirtilmiştir.
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Sosyal medya ile ilgi yapılan diğer çalışmalar ise; turizm tesislerinin sosyal medyayı ve
özellikle Twitter ve Facebook’u yoğun şekilde kullandıkları (Chan ve Gulliet, 2011),
turistlerin de seyahat etmek için herhangi bir araştırma yaparken, online seyahat bileti
rezervasyon veya satın alma işlemlerini kendilerinin yaptıkları ortaya konulmuştur
(Morrison, vd. 2011). Bu durumda seyahat acentelerinin aracılık faaliyetleri sosyal medya
araçları nedeniyle geri planda kalmıştır.
Seyahatle ilgili karar almada sosyal medyanın rolü ve etkisi üzerine odaklanan birçok
çalışmada: Gretzel, vd., (2007) karar verme süresince seyahat edenlerin güvenilirlik
düzeyini artırmak ve müşteri değerlendirmeleri ile ilgili online değerlendirmeler
yapmanın, riski azaltığını ve seyahat edenlerin kurum tercihlerinde onlara destek
olduğunu ve böylece seyahat edenlerin karar vermelerini kolaylaştırdığını (Herr, vd.,
1991) belirtmişlerdir. Dahası, seyahat edenlerin tatil planlarının çeşitli aşamalarının
başından sonuna konaklama ile ilgili yorumları okuyabilme fırsatları olmaktadır.
Tatilden önce bir fikir kaynağı olarak değerlendirilebilen online yorumlar, seçenekleri
daraltma aracı olarak da kullanılmaktadır. Kurum tercihi yapıldıktan sonra yapılan
tercihi onaylamak için yararlanılan online kaynaklar, tatil süresince ve tatilden sonra
deneyimleri paylaşmak ve karşılaştırmak için de kullanılmaktadır. Yoo, vd., (2009),
kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin resmi büro sitelerinden ziyade yorum siteleri,
seyahat blogları, sosyal ağ siteleri ve içerik topluluklarında (Akehurst, 2009; Weiss vd.,
2008) olmasının daha inanılır olduğunu savunmuştur. Bu durumun kulaktan kulağa
pazarlama ile ilgisi büyüktür (Mack, vd., 2008).
Cox, vd. (2009) sosyal medyanın turistler tarafından seyahat öncesinde daha çok
kullanıldığını, tatil sırasında ve sonrasındaki kullanımlarının çok sınırlı olduğunu
savunmuşlardır. Daha da ilginç olan destinasyon seçimlerinin değerlendirilmesi
esnasında var olan süreçten ziyade, ziyaretçiler tatil destinasyonlarını tercih ettikten
sonra sosyal medyayı öncelikle kullandıklarıdır.
White (2010), Facebook’ta seyahatle ilgili fotoğrafların, izleyenlerin ilgisini çektiğini,
kendilerinin tatil planlarının bir parçasına kolaylıkla dönüştüğünü savunmaktadır.
Del Chiappa (2011), daha önce bu konuda çalışmış olan Mack vd. (2008) ve Yoo vd.
(2009) ‘nun aksine; turizmle ilgili blogların güvenilirliği, yalnızca müşteri görüşleri ve
seyahat acentelerinin online web sitelerindeki değerlendirmeler kısa sürelidir.
YÖNTEM
2015 yılı Ağustos ayında Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren 5 yıldızlı
otellerin sayısı toplam 509’dur. Web sitesi olan 5 yıldızlı otel sayısı ise 499’dur. Bu
çalışma, bu otellerin sosyal medyadaki varlıkları ile internet kullanımlarına
odaklanmaktadır. Literatür bölümünde değinildiği gibi sosyal medyada yer almanın ve
internet kullanımlarının turizm tesislerine olan faydaları açıktır. Çift yönlü etkileşimin
olduğu bu alanlarda sosyal medya araçları gerektiği gibi kullanıldığında turizm
sektöründeki gelişmelerin ilk basamağının oluşturulabileceği düşünülmektedir. Bu
amaçla TÜRSAB’dan edinilen listede Türkiye’de faaliyet gösteren turizm tesislerinin
tamamı yerine zaman kısıtı sebebiyle kategori ayrımına gidilerek 5 yıldızlı oteller
değerlendirmeye dahil edilmiştir.
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Tablo 1. Web Sitesi Kullanım
Tesis Sınıfı

Tesis
Türü

Web Sitesi Olan
Otel Sayısı*

Tesis
Sayısı

5 Yıldızlı

Otel

499

509

Toplam

Web Sitesi Kullanım
(%)
98

* Grup kategorisindeki otellerden kendi internet sitesi olanlar dahil edilmiştir.
Tablo 1’de görüldüğü gibi 5 yıldızlı otellerin %98’inin web sitesi bulunmaktadır. Bu
durum zaten var olan yasal zorunluluktan da kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 2. Otellerin Sosyal Medya Bağlantı Sayıları
Web
Sitesi
Olan Toplam
Otel Sayısı
499

Web
Sitesinde
Facebook Linki
Olan Otel Sayısı
406

Web
Sitesinde
Twitter
Linki
Olan Otel Sayısı
368

Web
Sitesinde
Youtube
Linki
Olan Otel Sayısı
182

Web
Sitesinde
Instagram Linki
Olan Otel Sayısı
199

Tablo 2’de görüldüğü gibi 5 Yıldızlı Otellerin 406 tanesinde (%81) Facebook’a erişim için
web siteleri içerisinde bu sosyal medya aracına link bulunmaktadır. Web sitesinde
Twitter ağına link olan otellerin sayısı 368 (%73)’dir. Aynı şekilde web sitesinde Youtube
linki olan 5 yıldızlı otel sayısı tablodan da görülebileceği gibi 182 (%36) dir. Web sitesinde
Instagram hesabına link olan 5 yıldızlı otel sayısı ise 199( %39.8) dur. Bu durumda web
sitelerinde sosyal medya ağlarından en fazla Facebook (%81) hesaplarına link
bulunurken, en az Youtube hesaplarına (%36) bağlantı bulunmaktadır.
Tablo 3. Sosyal Medya Tüm Sosyal Ağlar
Web Sitesi Olan
Toplam Otel Sayısı

Web Sitesinde Tüm Sosyal Ağlara* Link
Veren Otel Sayısı

Ortalama (%)

499

103

%20.6

* Tüm sosyal ağlar: Araştırmaya dahil edilen Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram
hesaplarıdır.
TÜRSAB verilerine göre web sitesi olan otellerin web sitelerinde tüm ağlara link verme
oranının %20.6 olduğu görülmektedir. Bu durum günümüz koşulları için görece düşük
bir oran olduğu düşünülmektedir. Zira buradaki kısıt olan tesis türlerinden otel
kategorisi ve tesis sınıflarından 5 yıldızlı olanları kapsadığı unutulmamalıdır.
Tablo 4. Facebook Takipçi Sayısına Göre İlk 10 Otel**
Otel Adı
SWISS OTEL GRAND
EFES
LETOONIA GOLF
BELEK
CALISTA LUXURY
RESORT OTEL
MARTI MYRA
WORLD OF WONDERS
BODRUM RESORT
MARTI RESORT
WOW KREMLIN
PALACE
TITANIC PORT OTEL

Facebook
Takipçi Sayısı

Twitter
Takipçi Sayısı

Youtube
Takipçi Sayısı

Instagram Takipçi
Sayısı

48541

34571

0*

3784

47767

1313

115

0*

47415
46636

187
2231

18
0*

2348
7330

46149
45736

84
2258

190
5

1714
0*

45636
45514

75
808

162
109

868
2897

976

TITANIC BUSINESS
EUROPE HOTEL

45514

808

109

2897

*Hesap bulunmamaktadır. Grup oteli olup kendi hesabı bulunmamaktadır.
** 08.2015-09.2015 tarihleri arasındaki Facebook takipçi sayılarına göre sıralanmaktadır.
08.2015—09.2015 tarihleri arasında Facebook takipçi sayılarına göre yapılan sıralamada
otellerin ortalama 45000 üzerinde takipçi sayısı olduğu görülmektedir. Bu sıralamada en
dikkat çeken nokta ise belirtilen tarih aralığında en fazla Facebook takipçisi olan Swiss
Otel Grand Efes’in o dönem Youtube kanalının olmamasıdır. Ardından gelen Letoonia
Golf Belek’in ise Instagram hesabının olmaması dikkat çekicidir.
Tablo 5. Twitter Takipçi Sayısına Göre İlk 10 Otel**
Otel Adı
ANKARA
HİLTONSA OTELİ
HİLTON KAYSERİ
ELEGANCE
HOTEL
THE RİTZ
CARLTON
BARCELO ERESİN
TOPKAPI OTELİ
MANDARİN
ORIENTAL
BODRUM
THE ST. REGIS
İSTANBUL
CROWNE PLAZA
İSTANBULORYAPARK
HYATT REGENCY
İSTANBUL
ATAKÖY OTELİ
RAFFLES
İSTANBUL ZORLU CENTER

Facebook Takipçi
Sayısı

Twitter
Sayısı

Takipçi

Youtube
Sayısı

Takipçi

Instagram Takipçi
Sayısı

1018714
1018309

211897
210060

0*
0*

0*
0*

77141

195543

0*

1148

578294

155948

3222

65979

171492

152994

1841

0*

4448

105063

0*

5623

297892

86308

2271

74252

323677

59128

0*

3486

366497

50582

6828

1320

163822

45601

328

0*

*Hesap bulunmamaktadır. Grup oteli olup kendi hesabı bulunmamaktadır.
** 08.2015-09.2015 tarihleri arasındaki Twitter takipçi sayılarına göre sıralanmaktadır.
08.2015—09.2015 tarihleri arasında Twitter takipçi sayılarına göre yapılan sıralamada
211.897 takipçi sayısı ile Ankara Hiltonsa Oteli ilk sırada gelmektedir. Burada dikkat
çekici olan nokta Ankara Hiltonsa Otelinin Youtube ve Instagram hesaplarının bahsi
geçen dönemde aktif olmamasıdır. Yapılan çalışma süresince karşılaşılan bir durum ise
Hilton otellerinin Youtube ve Instagram hesaplarının bahsi geçen dönemde olmaması
dikkat çekmektedir.
Tablo 6. Youtube Takipçi Sayısına Göre İlk 10 Otel**
Otel Adı
HYATT REGENCY
İSTANBUL
ATAKÖY OTELİ

Facebook Takipçi
Sayısı

Twitter
Sayısı

366497

50582

977

Takipçi

Youtube Takipçi
Sayısı

Instagram Takipçi
Sayısı

6828

1320

NOVUM GARDEN
SİDE
CLUB PARADİSO
LEGACY
OTTOMAN
HOTEL
THE RİTZ
CARLTON
THE ST. REGIS
İSTANBUL
SHANGRL-LA
BOPHORUS
BARCELO ERESİN
TOPKAPI OTELİ
MÖVENPİCK
HOTEL İSTANBUL
GOLDEN HORN
MÖVENPİCK
HOTEL İSTANBUL

3272
4968

13
0*

6571
5205

89
399

2885

88

4084

121

578294

155948

3222

65979

297892

86308

2271

74252

30358

1293

2182

25041

171492

152994

1841

0*

85424

16661

640

0*

85423

16656

640

0*

*Hesap bulunmamaktadır. Grup oteli olup kendi hesabı bulunmamaktadır.
** 08.2015-09.2015 tarihleri arasındaki Youtube takipçi sayılarına göre sıralanmaktadır.
08.2015- 09.2015 tarihleri arasında Youtube takipçi sayısına göre yapılan sıralama
sonucunda Hyatt Regency İstanbul Ataköy Oteli’nin Youtube kanalının 6828 adet
takipçisi bulunmaktadır. Youtube takipçi sayısına göre yapılan sıralamada diğer
sıralamalardan farklı olarak Youtube hesabı olup da diğer sosyal medya hesaplarından
herhangi birinin olmadığı Club Paradiso otelinin Twitter hesabının ve Mövenpick
İstanbul Otelleriyle Barcelo Eresin Otelinin Instagram hesaplarının olmamasıdır.
Sıralamaya giren diğer tüm otellerin araştırmaya dahil edilen tüm hesaplarının olması
dikkat çekicidir.
Tablo 7. Instagram Takipçi Sayısına Göre İlk 10 Otel**
Otel Adı
THE ST. REGIS
İSTANBUL
THE RİTZ
CARLTON
SHANGRL-LA
BOPHORUS
CLUB RESORT
SELECT MARİS
ATİK PAŞA FOUR
SEASONS
MAXX ROYAL
KEMER
IC GREEN
PALACE
IC HOTEL
SANTAİ
RIXOS SUNGATE
OTEL
MARTI MYRA

Facebook Takipçi
Sayısı

Twitter
Sayısı

297892

Youtube Takipçi
Sayısı

Instagram Takipçi
Sayısı

86308

2271

74252

578294

155948

3222

65979

30358

1293

2182

25041

6655

520

0*

16756

14696

5588

0*

14985

41175

3384

116

13360

15083

463

5

10483

15083

463

5

10482

116559
46636

6402
2231

337
0*

9198
7330

978

Takipçi

*Hesap bulunmamaktadır. Grup oteli olup kendi hesabı bulunmamaktadır.
** 08.2015-09.2015 tarihleri arasındaki Instagram takipçi sayılarına göre sıralanmaktadır.
08.2015- 09.2015 tarihleri arasında Instagram takipçi sayısına göre yapılan sıralamada The
St. Regis İstanbul Oteli 74.252 takipçisi ile ilk sırada gelmektedir. Bu kategorideki
sıralamada ise Instagram takipçileri diğerlerine göre fazla olup Youtube hesabı olmayan
3 adet otel bulunmaktadır. Bu oteller; Martı Myra, Club Resort Select Maris ve Atik Paşa
Four Seasons otelleridir.
Tablo 8. Sosyal Medya Tüm Hesaplar Takipçi Sıralaması*
Otel Adı
HYATT
REGENCY
İSTANBUL
ATAKÖY OTELİ
THE RİTZ
CARLTON
THE ST. REGIS
İSTANBUL

Facebook Takipçi
Sayısı

Twitter
Sayısı

366497

Takipçi

Youtube Takipçi
Sayısı

Instagram Takipçi
Sayısı

50582

6828

1320

578294

155948

3222

65979

297892

86308

2271

74252

*08.2015-09.2015 tarihleri arasındaki tüm sosyal medya hesapları 1000 kişi ve üzeri
takipçi sayılarına göre sıralanmaktadır
08.2015-09.2015 tarihleri arasında sosyal medya hesaplarından Facebook, Twitter,
Youtube ve Instagram hesaplarından 1000 kişi ve üzeri takipçi sayısına sahip oteller
sıralandığında toplamda 3 adet otelin tüm sosyal medya hesaplarının olduğu ve bu
sosyal medya hesaplarını 1000 ve üzeri kişinin takip ettiği görülmektedir. 5 yıldızlı
otellerdeki sosyal medya kullanımı ve sosyal medyadaki aktif rolü 3 adet otel ile sınırlı
kalmaktadır. Tablo 3’te belirtilen ortalama %20,6’lık kullanımın tüm sosyal medya
hesapları söz konusu olduğunda 4118 otel içerisinde ‰7, web sitesi olan 499 otel
içerisinde de %6 kullanım anlamına gelmektedir.
SONUÇ
Sosyal medyanın, günümüzdeki önemi ve kullanım sıklığı düşünüldüğünde kullanıcıları
seçim yaparken ve seçim sonrasında onları ortak bir noktada bütünleştirebildiği açıktır.
Turizm tesislernin sosyal medya hesaplarının varlığı, sosyal medyanın hangi alanlarında
varlık gösterdikleri ve tüm bu hesapların aynı hedefe ulaşmak adına gerçekleştirdikleri
pazarlama stratejileri, turizm tesislerinin sosyal medya başarısının tesis veya marka
başarısı olarak değerlendirilebileceği; markaların uzun vadeli kazançları göz önüne
alındığında düşünülmektedir. Tablo 8’deki otellerin gecelik fiyatları göz önüne
alındığında; aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Bu sayede sosyal medya etkisinin tesislerin
maksimum fiyat oluşturmadaki etkisi daha açık şekilde görülebilmektedir.
Tablo 9. Sosyal Medya Hesaplarında Kullanıcı Sayısı En Fazla Olan İlk 3 Otelin
Gecelik Fiyat Sıralaması
Otel Adı
Hyatt Regency Istanbul Ataköy
Ritz Carlton İstanbul
The ST. Regis İstanbul

Minimum Fiyat (Euro)
115
221
211

Maksimum Fiyat (Euro)
1615
775
665

Kaynak: https://www.marriott.com/reservation/rateListMenu.mi,
http://www.starwoodhotels.com/stregis/rates/rate.html,
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https://istanbulatakoy.regency.hyatt.com/en/hotel/
Turizm tesislerinin web sitelerinde yer almasıyla birlikte uluslararası turizm turistlere
daha kolay ulaşabildikleri düşünülmektedir. Bu durumda web siteleri ile sosyal medya
hesaplarının birbirleriyle bağlantılı olması ve hatta sosyal medya hesaplarının da
bütünleşik pazarlama iletişimi bakış açısıyla aynı hedefe odaklanması beklenmektedir.
Sosyal medyanın hayatın her alanında var olması yalnızca reklam amaçlı değil aynı
zamanda pazarlama halkla ilişkileri açısından da önem taşımaktadır. Sosyal medya
hesaplarının yok sayılması ya da yalnızca belirli sosyal ağlarda var olma konusu başka
bir araştırmanın konusu olabileceği düşünülmektedir.
Turistlerin birbirleriyle de iletişim halinde olabilmelerine olanak sağlayan sosyal ağların
doğru kullanımı ile turizm tesislerinin pazarlama başarılarının arttırılabileceği
düşünülmektedir. Sosyal medya hesaplarının aktif kullanımı ile markanın akılda
kalıcılığı arasında da bir bağlantı olabileceği ve markanın konumlanması açısından karar
vericilere fikir vereceği düşünülmektedir.
Uluslararası turistlerin karar verme sürecinde; turizm tesislerinin sosyal medyadaki
paylaşımlardan da etkilendiği düşünülmektedir. Cox vd. (2009)’nin yaptıkları çalışmada
konaklama ve turizm tesislerinin sosyal medyanın gücünü azımsamamaları gerekliliğini
vurgulamıştırBu konunun da sonraki araştırmalarda yapılması önerilmektedir.
Özetle turizm tesisleri yöneticileri veya karar vericilerin dijital seçicilerin eğilimlerini
yakalaması ve bu eğilimleri dikkate alması gerektiği düşünülmektedir.
KAYNAKÇA
Akehurst, G. (2009). User generated content: the use of blogs for tourism organizations and tourism
consumers. Service Business 3( I): 51-61.
Bozatlı, N. Z. (2011). Sosyal Medya Furyası!, http://www.turizmguncel.com/makale/sosyal-medya-furyasi-m63.html, 2011, (Erişim Tarihi: 22.07.2016)
Chan, Nga Ling ve Guillet, B.D. (2011). Investigation of Social Media Marketing: How Does the Hotel
Industry in Hong Kong Perform in Marketing on Social Media Websites?, Journal of Travel & Tourism
Marketing, Vol.28: 345-368
Cox C., Burgess, S. , Sellitto, C. ve Buultjens, J. (2009). The Role of User-Generated Content in Tourists'
Travel Planning Behavior, Journal of Hospitality Marketing & Management, 18:743–764
Del Chiappa, G. (2011). Trustworthiness of Travel 2.0 applications and their influence on tourist behaviour:
an empirical investigation in Italy, in R. Law et al. (eds.), Information and Communication Technologies in
Tourism2011.,
https://www.researchgate.net/profile/Giacomo_Del_Chiappa/publication/221357359_Trustworthiness_of_T
ravel_20_applications_and_their_influence_on_tourist_behaviour_an_empirical_investigation_in_Italy/link
s/554f205c08ae739bdb8f407e.pdf, Erişim Tarihi: 11.07.2016
Ebiz MBA Guide. (2016). http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites, Erişim Tarihi:
07.09.2016
Gretzel, U. Yoo, K. ve Purifoy, M. (2007). Online Travel Review Study: Role and Impact of Online Travel
Reviews.
Laboratory
for
Intelligent
Systems
in
Tourism,
Texas
A&M
University.
https://www.tripadvisor.com/pdfs/OnlineTravelReviewReport.pdf Erişim Tarihi: 14.07.2016
Herr, P.M., Kardes F.R. & Kim J. (1991). Effect of Word-of-Mouth and Product-Attribute Information on
Persuasion: An Accessibility-Diagnostics Perspective. Journal of Consumer Research 17(March): 454-462.
Hsu, Y. L. (2012). Facebook as International E-Marketing Strategy of Taiwan Hotels, International Journal of
Hospitality Management, 31: 972– 980.
Hudson, S. ve Thal, K. (2013). The Impact of Social Media on the Consumer Decision Process: Implications
for Tourism Marketing, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 30 (1-2): 156-160
Kim, J. ve Tussyadiah I. P. (2013). Social Networking and Social Support in Tourism Experience: The
Moderating Role of Online Self-Presentation Strategies, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol.30
(1-2):78-92

980

Leung, D., Law, R., Roof, v. Hubert ve Buhalis, D. (2013). Social Media in Tourism and Hospitality: A
Literature Review, Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol.30(1-2): 3-22,
DOI:10.1080/10548408.2013.750919
Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., and Pan, B. (2008). Electronic Word of Mouth in Hospitality and Tourism
Management. Tourism Management, 29 (3):458-468.
Mack, W. R., Blose, J. E., ve Pan, B. (2008). Believe it or not: Credibility of Blogs in Tourism, Journal of
Vacation Marketing, 14(2): 133-144
Mangold, W. G. ve Faulds, D. J. (2009). Social Media: The New Hybrid Element of The Promotion Mix,
Busiess Horizons, (52): 357-365
Morrison, A. M., J., S., O’Leary, J. T., ve Lipping, A. C. (2001). Predicting Usage of the Internet for travel
bookings: an exploratory study. Information Technology & Tourism, 4(1): 15-30.
Russell, J. (2010). Evaluate the Effectiveness of Social Media Marketing on Hotels,
http://research.shu.ac.uk/domino/index.php/HMJ/article/viewFile/7/17, Erişim Tarihi:02.07.2016
Solis, B. ve Breakenridge, D. (2009), Putting the Public Back in Public Relations, New Jersey, FT Press.
TÜRSAB. 2016. http://www.tursab.org.tr, (Erişim Tarihi: 10.01.2015)
Weiss, A.M., Lurie N.H. & Macinnis OJ. (2008). Listening to Strangers: Whose Responses Are Valuable,
How Valuable Are They, and Why? Journal of Marketing Research 45(4): 425-436.
White, L. (2010). Facebook, Friends and Photos: A Snapchat into Social Networking for Generating Travel
Ideas. In Sharda (Ed.), Tourism Informatics, Visual Travel Recommender Systems, Social Communities
and User Interface Design (ss. 115-129). Hershey, PA: IGI Global.
Yoo, K.- H., Lee, Y., Gretzel, U., ve Fesenmaier, D. R. (2009). Trust in Travel Related Consumer Generated
Media. In Höpken, W., Gretzel, U., Law, R. (Eds), Information and Communication Technologies in
Tourism 2009, NY: Springer
Evans, D. (2008), Social Media Marketing An Hour a Day, Wiley Publishing, Indiana
Kotler, P., Bowen, J., and Makens, J.C. (2010). Marketing for Hospitality and Tourism (5th ed). Boston, MA:
Pearson Education
Solis, B. ve Breakenridge, D. (2009). Putting the Public Back in Public Relations, New Jersey, FT Press.
Bildiriler
Yoo, K. H., Lee, K. S., and Gretzel, U. (2007). The role of Source Characteristics in e- WOM: What Makes
Online Travel Reviewers Credible and Likeable? In Sigala, M., Mich, L., Murphy, J., & Frew, A. (Eds.),
Proceedings of the 14th International ENTER Conference in Ljubljana, Slovenia, January 24-26, 2007, (ss.2334). UK, Axon Imprint
https://www.marriott.com/reservation/rateListMenu.mi, Erişim Tarihi: 07.09.2016
http://www.starwoodhotels.com/stregis/rates/rate.html, Erişim Tarihi: 07.09.2016
https://istanbulatakoy.regency.hyatt.com/en/hotel/, Erişim Tarihi: 07.09.2016

981

E-YORUMLAR MÜZELER İÇİN NE DİYOR?
Seda ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr., Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi
ssen@.balikesir.edu.tr
Berna ŞAD
berna.sad@hotmail.com
ÖZET
Bu araştırmada, Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk üç müzeye yönelik yapılan yorumlar
içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Veriler; Dünya’nın en büyük seyahat bilgi
kaynağı TripAdvisor sitesinden yararlanarak elde edilmiştir. Değerlendirme sonucunda
Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzeler yönelik yapılan toplam 1606 yorum
incelenmiştir. Bu yorumlar içerisinden 158’i olumlu, 90’ı olumsuz olmak üzere toplam
248 tema saptanmıştır. Temalar 3512 kere olumlu, 552 kere olumsuz olmak üzere
toplamda 4064 kere tekrarlanmıştır. Müzelere yönelik belirlenen temaların %86,42
oranında olumlu %13,58 oranında olumsuz yönde olması yorumcuların veya
ziyaretçilerin genel olarak olumlu deneyim yaşadıklarını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: TripAdvisor, Türkiye, müzeler, içerik analizi, tema
GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişimler, son yıllarda,
insanlar arasında iletişimi de kolaylaştırmaktadır. İnternet gibi ağların kullanımının
yaygınlaşması ile birlikte insanlar duygu ve düşüncelerini elektronik ortamda kolayca
ifade edebilme ve yayabilme olanağına kavuşmuşlardır. Çakır ve Yalçın’a göre (2012),
dünya çapında milyonlarca kullanıcıyı ve binlerce bilgisayarı birbirine bağlayan internet,
tüm dünyaya yayılmış büyük bir kütüphane, bir yayın, ticaret, eğitim, iletişim ve tanıtım
ortamıdır. Nitekim dünya nüfusunun internet kullanım oranına bakıldığında her geçen
gün bu oranın arttığı görünmektedir. 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle toplam dünya
nüfusu 7.259.902.243 kişi, internet kullanıcısı sayısı 3.366.261.156 kişi olarak tespit
edilmiştir. Bu rakamlar dünyanın % 46,4’ünün internet kullandığını göstermektedir. 30
Kasım 2015 tarihinde yayımlanan son istatistiklere göre dünya internet kullanıcılarında
2000-2015 yılları arasında % 832,5’lik bir değişimin olduğunu görülmektedir (Dünya
İnternet İstatistikleri, 2015). Kültür ve Turizm Bakanlığının, Dünya İnternet İstatistikleri
sitesinden derlediği bilgilere göre, bilişim ve teknolojiye son yıllarda büyük yatırımlar
yapan Türkiye'de, internet kullanıcı sayısı 2000'li yılların başında Uluslararası Telekom
Birliği'ne (ITU) göre yaklaşık 2 milyon iken 10 yıl içerisinde yüzde 1750 artmıştır (Strateji
Geliştirme Başkanlığı). Günümüz itibariyle bakılacak olursa;
Hanehalkı Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırmalarına göre Türkiye’de 2015 yılında internet kullanan
bireylerin oranı %55,9’dur (TUİK, 2015).
Dünyanın dört bir köşesinden insanların internete katılmaları ve katkıda bulunmaya
başlamalarıyla birlikte internet kullananlar veya internette gezinenlerin sayısı çok kısa
sürede milyonlara ulaşmıştır (Çağlak, 2013: 106). İnternet sayesinde, insanlar oturdukları
yerden dünyanın öbür ucundaki bölgeler ve hizmetler hakkında bilgi edinebilmekte veya
bilgi paylaşımlarında bulunabilmektedirler. Bu durum insanların seyahatlerinde ve gezi
tercihlerinde de etkili olmaktadır (Şahin ve Şad, 2016: 1084). İnsanlar, tüketici tarafından
oluşturulan bu bilgilere; satın alacakları hizmet hakkında açık bir ölçüt olamaması,
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almaları muhtemel hizmetler arasında iyi bir tercih yapmayı istemeleri ve araştırma
maliyetlerinin düşük olması sebepleriyle önem vermektedirler (Bilim ve diğerleri, 2013:
388). Elektronik yorum olarak nitelendirilen bu bilgi paylaşım aracı kişilerin kültürel
miraslarını merak ederek gittikleri müzeler için de sıkça kullanılmaktadır. Nitekim
dünyanın en büyük seyahat sitesi olan TripAdvisorda da (Eröz ve diğerleri, 2012: 145;
Güzel, 2014: 199) çeşitli müze kategorileri içerisinde binlerce yorumun bulunduğu
görülmektedir. Müzeye gelen ziyaretçiler müzeden edindikleri olumlu ya da olumsuz
izlenimlerini paylaşabilmekte ve bu durum müzeye henüz gelmemiş olan kişilerin gelip
gelmeme kararlarını çok büyük oranda etkileyebilmektedir (Cengiz, 2007: 99; Uralman,
2012: 85-86). Çünkü profesyonel olmayan ve kendisine benzeyen bir kişinin paylaşımı
insanlara samimi ve güvenilir gelmektedir (Ateşoğlu ve Bayraktar, 2011: 97). Bu anlamda
paylaşımların olumlu yönde olması müzecilik faaliyetlerinin başarısını iyi yönde
etkileyecektir. Müzelerin bu anlamdaki iletişimi etkileyebilmelerinin tek yolu ise
sundukları hizmetin kalitesini artırarak beklentileri karşılaması ve hatta aşmasıdır
(Cengiz, 2007: 99). Bu anlamda mevcut müzecilik faaliyetlerin düzenlenmesi ve
geliştirilmesi, kültürel mirasın daha çok öğretilmesi, yerli-yabancı ziyaretçi sayılarının
artırılması ve ülkenin tanıtımının olumlu yönde yapılması açısından ziyaretçilerin
olumlu ve olumsuz yorumlarının belirlenmesi gerekliliği, bu çalışmanın temel hareket
noktasını oluşturmaktadır.
Müzeler Çağı olarak da isimlendirilebilecek 21. yüzyılda artık müzecilik bilimler arası bir
alan haline gelmiştir (Bozdoğan, 2007: 15). Müzelerin negatif imajı; dünyada ve
ülkemizde son yıllarda dikkat çekici eğitim teknikleri, müzelerdeki eğitim bölümlerinin
gelişmesi ve müzelerde ileri sunum tekniklerinin kullanılmasıyla değişmeye başlamıştır.
Müzeler mümkün olduğunca çok sayıda ziyaretçi çekebilmek için yeni teknik arayışlarını
sürdürmektedirler (Aktekin, 2008: 103-104). Bu çalışmada, müze ziyaretçilerinin
elektronik ortamda birbirlerine deneyimlerini aktarırken üzerinde yoğunlaştığı olumlu
ve olumsuz özellikler ele alınmıştır. Bu bağlamda araştırma sanal ortamda paylaşılan
seyahat yorumlarından faydalanarak, Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzeler
hakkındaki olumlu-olumsuz yorumların belirlenmesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda
ilgili alan yazında, elektronik yorumları inceleyen çalışmaların sayısının arttığı görülse
de (Lee vd., 2004; Park vd., 2008; Ye vd., 2009; Zhang vd., 2010; Sparks vd., 2010; Bilim
vd., 2013; Güzel, 2014; Aydın, 2014; Erdem ve Gezen, 2014; Kızılırmak vd., 2015;
Alrawadieh vd., 2015; Göral, 2015) müzelere yönelik yorumları değerlendiren yerli ve
yabacı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ayrıca Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzelerin,
mevcut durum ve faaliyetleri hakkında yapılan olumlu - olumsuz yorumların tespit
edilmesi ve bu doğrultuda öneriler geliştirmesi açısından çalışmanın önemli olduğu
düşünülmektedir.
İLGİLİ ALAN YAZIN
Geçmişin kültür değerlerini belirli bir düzen içerisinde korumak ve sergilemek için
oluşturulan müzeler; kişilerin kendi kültürel miraslarını öğrenmesi, yerli-yabancı
ziyaretçi sayılarını artırması ve diğer ülkelere tanıtımların yapılması bakımından büyük
bir önem arz etmektedir. Mercin, (2007), müzeler insanları doğrudan ilgilendiren
ekonomi, kültür, eğitim, politika, bilim, sanat, turizm gibi birçok alanda etkili bir araç
olarak yerini korumaktadır. Günümüzde ister binlerce yıl, isterse yüz yıl öncesine
dayansın, belirli bir geçmişi olan, kaybolmaya yüz tutmuş pek çok konudaki eser,
müzelerde korunmakta ve insanların görüşüne sunulmaktadır (Cengiz, 2007: 44). Kültür
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ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu tanıma göre müze; toplumun hizmetinde olan ve
onun gelişimi için çalışan, insanlığın somut ve somut olmayan kültürel mirası ile
çevresini tanıması ve sahiplenmesi amacıyla ilmi yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen,
değerlendiren, koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak
sergileyen, eğiten, kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde etkili
olan, kamuya açık, kar amacı gütmeyen daimi kuruluştur (Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü). Uluslararası Müzeler Konseyi’nin (ICOM) 2007’de Viyana’da
(Avusturya) toplanan meclisi tarafından yapılan tanıma göre müze, toplumun ve onun
gelişiminin hizmetinde, kamuya açık, eğitim, çalışma ve haz amacıyla insanlığın ve
etrafındakilerin somut ve soyut mirasını toplayan, muhafaza eden, araştıran, ileten ve
sergileyen, kar amacı gütmeyen kalıcı bir kuruluştur (ICOM, 2007).
‘Müze’ sözcüğünün ilham perilerinin tapınağı anlamına gelen ‘museion’dan geldiği
birçok araştırmacı tarafından ifade edilmektedir. (Yücel, 2006; Kartal, 2007: 139; Altunbaş
ve Özdemir, 2012: 3; Akça, 2015: 8). Tarihsel süreçte müzecilik faaliyetleri Eski Mısır ve
Mezopotamya'da değerli eşyaların tapınaklarda toplanması, savaşta galip gelen
hükümdarların ele geçirdikleri ganimetleri gücün sembolü olarak halk önünde teşhir
etmesiyle ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra; sanatsal ağırlıklı nesnelerin toplanması ilk
olarak Eski Yunan'da, geçmişe ait eserleri toplama ve koleksiyon yapma fikri ise ilk defa
Romalılarda görülmüştür (Cengiz, 2007: 49; Altunbaş ve Özdemir, 2012: 3-4; Irmak, 2013:
5). Bugünkü anlamda müzenin ortaya çıkışı da 15. yüzyıla rastlamaktadır (Köse, 2010: 1;
Altunbaş ve Özdemir, 2012: 4). Türkiye’de ilk müzecilik faaliyetlerine bakıldığında, 1846
yılında Ahmet Fethi Paşa tarafından oluşturulan Aya İrini’deki müzenin, ilk müze
olduğu görülmektedir. Osmanlı Dönemi’nde silah, ganimet, savaş araç ve gereçlerinin
muhafaza edildiği Aya İrini Kilisesi’ndeki arkeolojik eserler toplanılarak bu anlamda ilk
müzecilik adımları atılmıştır (Cengiz, 2007: 51; Kartal, 2007: 141; Akça, 2015: 9).
Günümüzde, 191'si Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, 217'ü Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın denetiminde özel müze olmak üzere toplam 408 müze bulunmaktadır.
Sayıları gün geçtikçe artan müzeler, halkın eğitimi için ulusal ve uluslararası
konferansların, seminerlerin düzenlendiği, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin
gerçekleştirildiği, sergilerin açıldığı, bilimsel yayınların yapıldığı, ülkemizin tanıtımına
katkıda bulunan eğitim ve kültür kurumları haline gelmiştir (Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü). Bu gelişimler ile birlikte müzeler, eserlerin saklanıp,
korunduğu yerler olmaktan çıkarak, toplumun geçmişi ile olan duygusal bir bağ, bilgi,
kültür ve beğenilerinin gelişerek artmasını sağlayan birimler haline dönüşmüştür (Irmak,
2013: 5; Altunbaş ve Özdemir, 2012: 5; Şimşek, 2014: 29). Bozdoğan’a göre (2007),
günümüz müzelerinin en önemli özellikleri sergiler ve nesneler ile ziyaretçiler arasında
daha iyi ilişkiler kurulmasını sağlayarak, insanların yaşamında nitelikli ve farklı olumlu
etkiler bırakmasıdır. Nitekim Cengiz (2006)’nın çalışmasında belirttiği üzere müzeler
hizmet kavramının sahip olduğu avantaj ve dezavantajlardan etkilenmektedirler. Yani
müzelerin performansı çalışanlarının, müzedeki işleyişin ve hizmeti sunan veya arka
planda hizmetin sunumuna yardımcı olan herkesin performansından etkilenir. Müzecilik
konusunda, gerek ekonomik ve teknolojik gerekse nitelikli insan gücünde ortaya çıkan
gelişme ile birlikte klasik müzecilik anlayışı, yerini modern müzecilik anlayışına
bırakmaktadır (Karadeniz, 2014: 407; Altunbaş ve Özdemir, 2012: 5). Günümüzde
müzecilik faaliyetlerinde artık ziyaretçilerin isteklerine önem verilmekte, müzeler buna
göre düzenlenmekte ve potansiyel ziyaretçilerin davranışları incelenip, müzelere
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gelmeme nedenleri üzerinde durulmaktadır. Dolayısıyla turizm, ekonomi, kültür, eğitim
vb. gibi birçok alanın geliştirilebilmesi, ülkenin olumlu yönde tanıtımının yapılması,
müzelerde var olan sorunların ortadan kaldırılabilmesi ve yerli-yabancı ziyaretçi
sayılarının artırılabilmesi açısından müzelere gelen ziyaretçilerin olumlu-olumsuz
yorumlarının tespit edilmesi son derece önelidir. Olumlu yorumların sürekliliğinin
sağlanması, olumsuz yorumlardan yola çıkarak olumsuz yönlerin giderilmeye çalışılması
gerekmektedir. Ancak yapılan çalışmalar genellikle otel deneyimlerine ilişkin elektronik
yorumların incelenmesine yöneliktir (Lee vd., 2004; Park vd., 2008; Ye vd., 2009; Zhang
vd., 2010; Sparks vd., 2010; Bilim vd., 2013; Güzel, 2014; Aydın, 2014; Kızılırmak vd.,
2015; Göral, 2015; Alrawadieh, 2015). Müzelere yönelik elektronik yorumları inceleyen
yerli ve yabancı herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada, müze ziyaretçilerinin elektronik ortamda birbirlerine deneyimlerini
aktarırken hangi olumlu ve olumsuz özellikler üzerinde yoğunlaştıkları ele alınmıştır.
Çalışma sanal ortamda paylaşılan seyahat yorumlarından faydalanarak, Türkiye’de en
çok ziyaret edilen ilk üç müze hakkındaki yorumların değerlendirilmesini
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda araştırmada cevap aranacak sorular aşağıdaki
sıralanmaktadır:
1. Müzeler ile ilgili yapılan e-yorumlarda yer alan olumlu-olumsuz temalar nelerdir?
2. Müzeler ile ilgili yapılan e-yorumlarda yer alan olumlu-olumsuz temaların
tekrarlanma sıklığı ne kadardır?
3. Müzeler ile ilgili yapılan e-yorumlarda yer alan olumlu-olumsuz temaların bina,
ziyaretçi, yönetim, çevre, ücret, koleksiyon, personel gibi alt kategorilere göre dağılımı
nasıldır?
4. Müzeler ile ilgili yapılan e-yorumlarda yer alan olumlu-olumsuz temaların bina,
ziyaretçi, yönetim, çevre, ücret, koleksiyon, personel gibi alt kategorilerdeki tekrarlanma
sıklıkları ne kadardır?
Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcıların görüşlerinin içeriklerini sistematik
olarak tanımlamaya olanak sağladığı için (Altunışık ve diğerleri, 2015: 324) ve toplanan
verileri açıklamaya yardımcı olacak kavramlar ile ilişkilere ulaşma imkanı sunduğu için
(Karataş, 2015: 74), nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tercih edilmiştir. İçerik
analizi; özellikle teknik avantajlar söz konusu olduğunda, çok miktardaki materyal ya da
veri araştırmacının yorumlama yeteneğini aştığında kullanılan bir yöntemdir (Altunışık
ve diğerleri, 2015: 3246). Ayrıca yazılı metinlerin içeriğine bakarak en çok ya da en az
hangi kavramlara, düşüncelere vurgu yapıldığı incelenerek, bir sonuca ulaşabilmek için
(Kozak, 2015: 138) içerik analizi ideal bir yöntemdir.
Veri Toplama Kanalı
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimine bağlı olarak tüketiciler ya da ziyaretçiler,
Trivago, GoPlanit, TripAdvisor, Yelp, NileGuide, Bonvoy, Gogobot, Wanderfly,
Travelblog gibi forum siteleri üzerinden elektronik yorumları incelemekte ve önceden
tecrübe eden kişilerin yorumları yardımıyla karar vermektedirler (Şahin ve Şad, 2016:
1084). Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk üç müzeye yönelik yapılan yorumları
incelemeyi amaçlayan bu çalışmada Dünya’nın en büyük seyahat bilgi kaynaklarından
biri olan TripAdvisor sitesi (Eröz ve diğerleri, 2012: 145; Güzel, 2014: 199) kullanılmıştır.
Turizm deneyimlerinin paylaşıldığı sosyal medya siteleri incelendiğinde; TripAdvisor, şu
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an dünyanın en büyük kullanıcı kitlesi tarafından oluşturulmuş, seyahat içeriğine sahip
içerik ve satış sitesidir. Ziyaretçilerin TripAdvisor’u kullanmaktaki temel amacı ise
“ilham almaktır” (Eröz ve diğerleri, 2012: 145). Gezginlerin mükemmel seyahatlerini
planlamasına ve rezervasyon yaptırmasına olanak sağlayan TripAdvisor, kullanıcılarına
milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çeşitli seyahat seçenekleri ve planlama
özellikleri de sunmaktadır. Aylık 340 milyona yaklaşan tekil ziyaretçi, 320 milyondan
fazla yorum ve görüşün yer aldığı site tüm dünyada 45 ülkede işlev görmektedir
(TripAdvisor).
Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin Analizi
Bu çalışmada sanal ortamda yapılan yorumlar içerisinden müzelere yönelik olan tüm
yorumların incelenmesinin emek ve zaman açısından mümkün olmaması nedeniyle
araştırma örneklemi olarak Türkiye’de 2015 yılında en çok ziyaret edilen ilk 3 müze
tercih edilmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan,
2015 yılında en çok ziyaret edilen müzelerin sıralaması Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. 2015 Yılında En Çok Ziyaret Edilen 10 Müze
1
2
3
4
5

İstanbul Ayasofya
Topkapı Sarayı
Mevlana Müzesi
Topkapı Sarayı-Harem
İstanbul Arkeoloji

3.446.638
3.252.524
2.337.850
877.331
411.797

6
7
8
9
10

Ankara Cumhuriyet
Demre Müzesi
Hacıbektaş Müzesi
Anadolu Medeniyetleri
Kariye Müzesi

381.294
364.529
363.457
272.814
233.000

Kaynak: http://www.kulturvarliklari.gov.tr

2015 yılı itibariyle Türkiye’de en çok ziyaret edilen müze, 3.466.638 ziyaretçi sayısıyla
İstanbul Ayasofya müzesi olmaktadır. Bu müzeden sonra sırasıyla 3.252.524 ziyaretçi
sayısıyla İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi, 2.337.850 ziyaretçi sayısıyla Konya Mevlana
Müzesi gelmektedir. İstanbul Topkapı Sarayı-Harem Dairesi’nin İstanbul Topkapı Sarayı
Müzesi dışında ayrı bir kategoride yer alması giriş yerlerinin farklı olması ve ayrı ücret
alınmasından kaynaklanmaktadır.
Bu araştırmada; 2015 yılında Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk 3 müze incelenmiştir. 26
Mayıs- 28 Haziran 2016 tarihleri aralığında, Türkiye’de 2015 yılında en çok ziyaret edilen
3 müzeye yönelik 47.053 yorum arasından 1606 Türkçe yorum incelemeye alınmıştır.
Veriler taranırken, kullanılan TripAdvisor seyahat sitesinin dinamik bir yapıya sahip
olması ve her an yeni yorumların eklenmesi nedeniyle araştırma 01.06.2016 tarihine
kadar yapılan yorumlar ile sınırlandırılmış, bu tarihten sonra yapılan yorumlar ise
değerlendirmeye alınmamıştır. Müzelere yönelik olarak yapılan 1606 yorum içerik
analizi işlem basamakları tabi tutulmuştur. TripAdvisor’dan elde edilen nitel araştırma
verileri Karataş’ın (2015) belirttiği gibi sırasıyla (1) verilerin kodlanması, (2) temaların
bulunması, (3) verilerin temalara ve kodlara göre düzenlenerek tanımlanması, (4) son
olarak bulguların yorumlanması olmak üzere dört aşamada gerçekleştirilmiştir. Verilerin
organizasyonunda Yüksel ve diğerlerinin (2004) belirttiği gibi verilerin frekansı dikkate
alınarak analitik yapı kullanılmıştır. Kodlamalar sonucunda elde edilen veriler olumluolumsuz kategorilere ayrılmış, Excel çalışma sayfası yardımıyla bir araya getirilip
tekrarlanma sıklıkları tespit edilmiştir. Araştırmanın güvenilirliğinin sağlanması
amacıyla elde edilen kodlamaların temalaştırılması işlemi sırasında ve sonrasında hem
araştırmacılar tarafından tartışılmış hem de başka akademisyenler ile uzman görüşlerine
başvurulmuştur. Bu değerlendirmeler sonucunda kodlamaların temalaştırılması
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konusunda uyum ve fikir birliği sağlanmış, araştırmanın güvenirliliğinin sağlandığı
varsayılmıştır.
Araştırma Bulguları
Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzelere yönelik yapılan yorumları incelemeyi
amaçlayan bu çalışmada 1606 yorum incelenmiş ve bu yorumlar içerisinden 247’si
olumlu, 116’sı olumsuz olmak üzere toplam 363 tema saptanmıştır. Temalar 3512 kere
olumlu, 552 kere olumsuz olmak üzere toplamda 4064 kere tekrarlanmıştır. Elde edilen
verilerin daha iyi ve anlaşılır bir şekilde sunulması amacıyla veriler düzenlenerek kendi
içinde müzelerin temel unsurları (Ayaokur, 2014: 31-44); koleksiyon, yönetim, personel,
ücret, bina, çevre ve ziyaretçi olmak üzere 7 ana başlıkta verilmiştir. Temaların
kategorileştirilmesi sonucu Türkiye’de en çok ziyaret edilen 3 müze için, toplam 158’i
olumlu 90’ı olumsuz olmak üzere 248 tema belirlenmiştir. Temalar uyumlaştırılırken ve
kategorilere ayrılırken hem yorumların içerikleri ile vermeye çalıştıkları anlamlar dikkate
alınmış, hem de ilgili alan yazında belirtilen, müzelerin temel unsurlarına göre
düzenlenmiştir. Tablo 2’de bu müzelere yönelik yapılan olumlu ve olumsuz tema
sayıları, tekrarlanma sıklıkları ile yüzde oranları yer almaktadır. Bu verilere göre
Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzelere yönelik yapılan yorumlar içerisinde olumlu
tema sayısı 158 (%86,42) ve bunların tekrarlanma sıklığı 3512’dir. Olumsuz tema sayısı 90
(%13,58) ve tekrarlanma sıklığı 552’tür. Bu bulgudan hareketle müzelere yönelik yapılan
yorumların tamamına yakın kısmının olumlu nitelikte olduğu söylenebilir.
En çok ziyaret edilen müzeler içerisinde; Ayasofya Müzesine ilişkin toplam tema sayısı
108 ve bunların tekrarlanma sıklığı 2051’dir. Topkapı Sarayı Müzesine ilişkin toplam
tema sayısı 68 ve tekrarlanma sıklığı 1204’dür. Mevlana Müzesine ilişkin toplam tema
sayısı 72 ve tekrarlanma sıklığı 809’dur. Bu bulgulardan hareketle, 2015 yılında en çok
ziyaret edilen müzeler arasında birinci sırada yer alan İstanbul Ayasofya Müzesinin, aynı
zamanda en fazla yorum alan (%50,47) müze olduğu ve %44,64 ile neredeyse tamamının
olumlu yorumlardan oluştuğu söylenebilir. Sonrasında en çok yorum alan müzeler
içerisinde Ayasofya Müzesini, sırasıyla %29,63 ile Topkapı Sarayı Müzesi ve %19,91 ile
Konya Mevlana Müzesi takip etmektedir.
Tablo 2. Müzelere Yönelik Olumlu-Olumsuz Temalar
Müzeler
Ayasofya

Olumlu Temalar
TemaSayısı
n
%
67
1814 44,64

Olumsuz Temalar
TemaSayısı
n
%
41
237
5,83

Toplam Temalar
TemaSayısı
n
%
108
2051
50,47

Topkapı
Mevlana

47
44

1027
671

25,27
16,51

21
28

177
138

4,36
3,40

68
72

1204
809

29,63
19,91

Toplam

158

3512

86,42

90

552

13,58

248

4064

100,00

Tablo 3’te İstanbul Ayasofya Müzesine ilişkin yapılan yorumların incelenmesi sonucunda
ortaya çıkan olumlu-olumsuz temaların tekrar etme sıklıkları ve yüzde oranları yer
almaktadır. Verilerin daha iyi ve anlaşılır bir şekilde sunulması amacıyla veriler
koleksiyon, yönetim, personel, ücret, bina, çevre ve ziyaretçi olmak üzere 7 ana başlıkta
verilmiştir. Ayasofya Müzesi için değerlendirilen yorumların içeriği analiz edildiğinde 67
adet olumlu (n=1814) ve 41 adet olumsuz (n=237) tema saptanmıştır. Bina ile ilgili
saptanan 65 temanın 50’sinin olumlu 15’inin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Bina ile ilgili
olumlu temalar 1159 kez tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumlu
yorumların % 63,89’unu oluşturmaktadır. Bina ile ilgili olumsuz temalar 36 kez
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tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 15,19’unu
oluşturmaktadır. Ziyaretçi ile ilgili saptanan 12 temanın 6’sının olumlu 6’sının olumsuz
olduğu belirlenmiştir. Ziyaretçi ile ilgili olumlu temalar 552 kez tekrarlanmış ve Ayasofya
Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 30,43’ünü oluşturmaktadır. Ziyaretçi ile ilgili
olumsuz temalar 33 kez tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumsuz
yorumların % 13,92’sini oluşturmaktadır. Çevre ile ilgili saptanan 7 temanın 4’ünün
olumlu 3’ünün olumsuz olduğu belirlenmiştir. Çevre ile ilgili olumlu temalar 42 kez
tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 2,32’sini
oluşturmaktadır. Çevre ile ilgili olumsuz temalar 31 kez tekrarlanmış ve Ayasofya
Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 13,08’ini oluşturmaktadır. Ücret ile ilgili
saptanan 5 temanın 3’ünün olumlu 2’sinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Ücret ile ilgili
olumlu temalar 30 kez tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumlu yorumların
% 1,65’ini oluşturmaktadır. Ücret ile ilgili olumsuz temalar 25 kez tekrarlanmış ve
Ayasofya Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 10,55’ini oluşturmaktadır. Yönetim
ile ilgili saptanan 16 temanın 2’sinin olumlu 14’ünün olumsuz olduğu belirlenmiştir.
Yönetim ile ilgili olumlu temalar 17 kez tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan
olumlu yorumların % 0,94’ünü oluşturmaktadır. Yönetim ile ilgili olumsuz temalar 111
kez tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 46,84’ünü
oluşturmaktadır. Koleksiyon ile ilgili sadece 2 olumlu tema saptanmıştır. Bu temalar 14
kez tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 0,77’sini
oluşturmaktadır. Personel ile ilgili sadece 1 olumsuz tema saptanmıştır. Bu tema 1 kez
tekrarlanmış ve Ayasofya Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 0,42’sini
oluşturmaktadır.
Olumlu temaların tekrarlanma sıklığı genel olarak incelendiğinde en çok tekrarlanan
temanın görülmeye değer \ ölmeden görülmeli \ görülmesi gereken \ mutlaka tavsiye
edilir şeklindeki tema olduğu, 416 kez tekrarlandığı ve ziyaretçi kategorisindeki olumlu
yorumların %22,93’ünü oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında onu bina kategorisinde
%21,78 oranıyla mükemmel \ muhteşem\ harika \ inanılmaz \ müthiş\ olağanüstü \
çok güzel \ muazzam \ hayran kalınan \ harikulade \ fevkalade bir müze ve yine bina
kategorisinde %9,76 oranıyla büyüleyici \ ilgi çekici \ etkileyici \ nefes kesici \ göz
kamaştırıcı bir müze temaları takip etmektedir. Olumsuz temaların tekrarlanma sıklıkları
incelendiğinde sürekli restorasyon çalışması olan bir müze temasının 51 kez tekrarlandığı
ve yönetim kategorideki olumsuz yorumların %21,52’sini oluşturduğu görülmektedir.
Sonrasında onu çevre kategorisinde %12,24 oranıyla uzun süren sıra \ kuyruklar ve ücret
kategorisinde %8,86 oranıyla giriş fiyatı pahalı temaları takip etmektedir.
Tablo 3. İstanbul Ayasofya Müzesine İlişkin Olumlu-Olumsuz Temalar
Kategoriler
Bina
Ziyaretçi

Olumlu Temalar
n
%
1159
63,89
552
30,43

Çevre

42

2,32

Olumsuz Temalar
n
%
36
15,19
33
13,92
31

13,08

Ücret

30

1,65

25

10,55

Yönetim

17

0,94

111

46,84

Koleksiyon

14

0,77

-

-

Personel
Toplam

1814

100,00

1
237

0,42
100,00
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Tablo 4’de İstanbul Topkapı Sarayı Müzesine ilişkin yapılan yorumların incelenmesi
sonucunda ortaya çıkan olumlu-olumsuz temalar, temaların tekrar etme sıklıkları ve
yüzde oranları yer almaktadır. Topkapı Sarayı Müzesi için değerlendirilen yorumların
içeriği analiz edildiğinde 47 adet olumlu (n=1027) ve 21 adet olumsuz (n=177) tema
saptanmıştır. Bina ile ilgili saptanan 37 temanın 34’ünün olumlu 3’ünün olumsuz olduğu
belirlenmiştir. Bina ile ilgili olumlu temalar 607 kez tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı
Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 59,10’unu oluşturmaktadır. Bina ile ilgili
olumsuz temalar 11 kez tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumsuz
yorumların % 6,21’ini oluşturmaktadır. Ziyaretçi ile ilgili saptanan 9 temanın 5’inin
olumlu 4’ünün olumsuz olduğu belirlenmiştir. Ziyaretçi ile ilgili olumlu temalar 240 kez
tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 23,37’sini
oluşturmaktadır. Ziyaretçi ile ilgili olumsuz temalar 57 kez tekrarlanmış ve Topkapı
Sarayı Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 32,20’sini oluşturmaktadır. Çevre ile
ilgili saptanan 5 temanın 2’sinin olumlu 3’ünün olumsuz olduğu belirlenmiştir. Çevre ile
ilgili olumlu temalar 114 kez tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumlu
yorumların % 11,10’unu oluşturmaktadır. Çevre ile ilgili olumsuz temalar 23 kez
tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 12,99’unu
oluşturmaktadır. Koleksiyon ile ilgili sadece 2 olumlu tema saptanmıştır. Bu temalar 44
kez tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı müzesi için yapılan olumlu yorumların % 4,28’ini
oluşturmaktadır. Ücret ile ilgili saptanan 4 temanın 1’inin olumlu 3’ünün olumsuz
olduğu belirlenmiştir. Ücret ile ilgili olumlu temalar 14 kez tekrarlanmış ve Topkapı
Sarayı Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 1,36’sını oluşturmaktadır. Ücret ile ilgili
olumsuz temalar 50 kez tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumsuz
yorumların % 28,25’ini oluşturmaktadır. Yönetim ile ilgili saptanan 9 temanın 2’sinin
olumlu 7’sinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Yönetim ile ilgili olumlu temalar 7 kez
tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 0,68’ini
oluşturmaktadır. Yönetim ile ilgili olumsuz temalar 33 kez tekrarlanmış ve Topkapı
Sarayı Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 18,64’ünü oluşturmaktadır. Personel
ile ilgili saptanan 2 temanın 1’inin olumlu 1’inin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Personel
ile ilgili olumlu temalar 1 kez tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumlu
yorumların % 0,10’unu oluşturmaktadır. Personel ile ilgili olumsuz temalar 3 kez
tekrarlanmış ve Topkapı Sarayı Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 1,69’unu
oluşturmaktadır.
Olumlu temaların tekrarlanma sıklığı genel olarak incelendiğinde gezilmesi gereken \
görülmeye değer \ tavsiye edilir temasının 183 kez tekrarlandığı ve ziyaretçi
kategorisindeki olumlu yorumların %17,82’sini oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında
onu bina kategorisinde %14,12 oranıyla muhteşem \ harika \ mükemmel \ harikulade \
süper \ şahane \ inanılmaz \ kusursuz \ müthiş bir müze ve çevre kategorisinde %8,18
oranıyla çevresi \ manzarası müthiş temaları takip etmektedir. Olumsuz temaların
tekrarlanma sıklıkları incelendiğinde çok kalabalık bir müze temasının 29 kez
tekrarlandığı ve ziyaretçi kategorisindeki olumsuz yorumların %16,38’ini oluşturduğu
görülmektedir. Sonrasında onu ücret kategorisinde %15,25 oranıyla hareme giriş için
ekstra ücretin ödendiği ve yine ücret kategorisinde %10,73 oranıyla giriş ücreti pahalı
temaları takip etmektedir.
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Tablo 4. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesine İlişkin Olumlu-Olumsuz Temalar
Kategoriler
Bina
Ziyaretçi

Olumlu Temalar
n
%
607
59,10
240
23,37

Olumsuz Temalar
n
%
11
6,21
57
32,20

Çevre

114

11,10

23

Koleksiyon

44

4,28

-

-

Ücret

14

1,36

50

28,25

Yönetim

7

0,68

33

18,64

Personel
Toplam

1
1027

0,10
100,00

3
177

1,69
100,00

12,99

Tablo 5’de Konya Mevlana Müzesine ilişkin yapılan yorumların incelenmesi sonucunda
ortaya çıkan olumlu-olumsuz temalar, temaların tekrar etme sıklıkları ve yüzde oranları
yer almaktadır. Mevlana Müzesi için değerlendirilen yorumların içeriği analiz
edildiğinde 44 adet olumlu (n=671) ve 28 adet olumsuz (n=138) tema saptanmıştır. Bina
ile ilgili saptanan 31 temanın 25’inin olumlu 6’sının olumsuz olduğu belirlenmiştir. Bina
ile ilgili olumlu temalar 308 kez tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumlu
yorumların % 45,90’ını oluşturmaktadır. Bina ile ilgili olumsuz temalar 10 kez
tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 7,25’ini
oluşturmaktadır. Ziyaretçi ile ilgili saptanan 11 temanın 6’sının olumlu 5’inin olumsuz
olduğu belirlenmiştir. Ziyaretçi ile ilgili olumlu temalar 259 kez tekrarlanmış ve Mevlana
Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 38,60’ını oluşturmaktadır. Ziyaretçi ile ilgili
olumsuz temalar 72 kez tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumsuz
yorumların % 52,17’sini oluşturmaktadır. Ücret ile ilgili saptanan 3 temanın 1’inin olumlu
2’sinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Ücret ile ilgili olumlu temalar 44 kez tekrarlanmış
ve Mevlana Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 6,56’sını oluşturmaktadır. Ücret ile
ilgili olumsuz temalar 10 kez tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumsuz
yorumların % 7,25’ini oluşturmaktadır. Çevre ile ilgili saptanan 11 temanın 4’ünün
olumlu 7’sinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Çevre ile ilgili olumlu temalar 25 kez
tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 3,73’ünü
oluşturmaktadır. Çevre ile ilgili olumsuz temalar 18 kez tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi
için yapılan olumsuz yorumların % 13,04’ünü oluşturmaktadır. Yönetim ile ilgili
saptanan 11 temanın 4’ünün olumlu 7’sinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Yönetim ile
ilgili olumlu temalar 20 kez tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumlu
yorumların % 2,98’ini oluşturmaktadır. Yönetim ile ilgili olumsuz temalar 24 kez
tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumsuz yorumların % 17,39’unu
oluşturmaktadır. Koleksiyon ile ilgili sadece 2 olumlu tema saptanmıştır. Bu temalar 10
kez tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 1,49’unu
oluşturmaktadır. Personel ile ilgili saptanan 3 temanın 2’sinin olumlu 1’inin olumsuz
olduğu belirlenmiştir. Personel ile ilgili olumlu temalar 5 kez tekrarlanmış ve Mevlana
Müzesi için yapılan olumlu yorumların % 0,75’ini oluşturmaktadır. Personel ile ilgili
olumsuz temalar 4 kez tekrarlanmış ve Mevlana Müzesi için yapılan olumsuz yorumların
% 2,90’ını oluşturmaktadır.
Olumlu temaların tekrarlanma sıklığı genel olarak incelendiğinde, herkes görmeli \
ölmeden görülmeli \ görülmeye değer \ gezilmesi gereken \ tavsiye edilir bir müze
temasının 173 kez tekrarlandığı ve ziyaretçi kategorisindeki olumlu yorumların
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%25,78’ini oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında onu bina kategorisinde %14,16
oranıyla huzur verici bir yer ve ücret kategorisinde %6,56 oranıyla ücretsiz giriş temaları
takip etmektedir. Olumsuz temaların tekrarlanma sıklıkları incelendiğinde kalabalık bir
müze (özellikle haftasonu) temasının 44 kez tekrarlandığı ve ziyaretçi kategorisindeki
olumsuz yorumların %31,88’ini oluşturduğu görülmektedir. Sonrasında onu ziyaretçi
kategorisinde %8,70 oranıyla hafta içi veya sabah saatlerinde tercih edilmeli ve yine aynı
kategorideki %7,25 oranıyla yasak olduğu halde fotoğrafların çekildiği müze temaları
takip etmektedir.
Tablo 5. Konya Mevlana Müzesine İlişkin Olumlu-Olumsuz Temalar
Kategoriler
Bina
Ziyaretçi

Olumlu Temalar
n
%
308
45,90
259
38,60

Olumsuz Temalar
n
%
10
7,25
72
52,17

Ücret

44

6,56

10

7,25

Çevre

25

3,73

18

13,04

Yönetim

20

2,98

24

17,39

Koleksiyon
Personel
Toplam

10
5
671

1,49
0,75
100,00

4
138

2,90
100,00

SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de en çok ziyaret edilen müzelere yönelik sanal ortamda yapılan yorumların
değerlendirilesi amaçlanan bu çalışmada Dünya’nın en büyük seyahat sitesi olan
TripAdvisor sitesinden yararlanılmış ve elde edilen veriler içerik analizine tabi
tutulmuştur. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve katılımcıların görüşlerinin
içeriklerini sistematik olarak tanımlamaya olanak sağlayan içerik analizi sonucunda 1606
yorum incelenmiş ve bu yorumlar içerisinden 158’i olumlu, 90’ı olumsuz olmak üzere
toplam 248 tema saptanmıştır. Bu temalar 3512 kere olumlu, 552 kere olumsuz olmak
üzere toplamda 4064 kere tekrarlanmıştır. Müzelere yönelik belirlenen temaların % 86,42
oranında olumlu % 13,58 oranında olumsuz yönde olması yorumcuların veya
ziyaretçilerin genel olarak olumlu deneyim yaşadıklarını göstermektedir.
Verilerin kolay ve anlaşılabilir halde sunumu için ayrılan, müzelerin temel unsurları
kategorilerine göre sıklık değerleri ve yüzdeleri incelendiğinde; Ayasofya Müzesinin
olumlu temaları içerisinde en çok bina ile ilgili (n=1159), olumsuz temaları içerisinde en
çok yönetim ile ilgili (n=111) yorum yapıldığı belirlenmiştir. Topkapı Müzesinin olumlu
temaları içerisinde en çok bina ile ilgili (n=607), olumsuz temaları içerisinde en çok
ziyaretçi ile ilgili (n=57) yorum yapıldığı belirlenmiştir. Mevlana Müzesinin olumlu
temaları içerisinde en çok bina ile ilgili (n=308), olumsuz temaları içerisinde en çok
ziyaretçi ile ilgili (n=72) yorum yapıldığı belirlenmiştir.
Sonuç olarak Türkiye’de en çok ziyaret edilen Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi
ve Mevlana Müzesi, ziyaretçilerinin çok sık tekrarlanan yorumlarına göre; görülmeye
değer \ ölmeden görülmesi gereken \ mutlaka tavsiye edilen müzelerdir. Fakat bu
yorumların içerisinde incelenen müzelere ilişkin oran olarak bakıldığında düşük olarak
görülse de, birçok olumsuz yorum da bulunmaktadır.
Müzelerin hedeflenen amaçlarına ulaşabilmeleri veya pazarlama yoluyla daha geniş bir
kitleye ulaşarak, gelirlerini yükseltmeleri, ziyaretçi tatminini artırmaları ve daha fazla

991

imkan sunabilmeleri için olumsuz temalardan yola çıkarak düzenlemeler yapması
gerekmektedir. Bu anlamda çevre ile ilgili olumsuz yorumlardan hareketle; müzelerin
park yeri sorunları halledilmeli, müzelerin yeri kolayca bulunabilir bir yerde olmalı veya
iyi tarif eden tanıtımlar yapılmalı, çevrede lokanta, alışveriş mağazası, dinlenme yeri,
kafe gibi alanlara yer verilmelidir. Personel ile ilgili olumsuz yorumlardan hareketle;
personel seçimleri dikkatle yapılmalı ve müze personeli cana yakın ve bilgili olmalıdır.
Yönetim ile ilgili olumsuz yorumlardan hareketle; müzelerin temizliğine dikkat edilmeli,
çocuklar, engelliler, yaşlılar düşünülmeli, ulusal ve yerel medyada müzenin reklam ve
tanıtımları yapılmalıdır. Ziyaretçiler ile ilgili olumsuz yorumlardan hareketle; müzenin
kalabalık olması veya uzun süren kuyrukların bulunması durumlarına çözümler
geliştirilmeli, randevu sistemleri getirilip gruplar halinde ziyaretçiler alınmalıdır. Ücret
ile ilgili olumsuz yorumlardan hareketle; müze kartın avantajları daha çok
duyurulmalıdır.
Ayrıca bu araştırmanın bundan sonra yapılacak çalışmalara da ışık tutacağı
düşünülmektedir. Zaman kısıtı ve yorumların sayısının çok fazla olması nedeniyle bu
çalışma Türkiye’de en çok ziyaret edilen ilk 3 müze için yapılan Türkçe yorumlar ile
sınırlandırılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda Türkçe yorumlar dışında yabancı dilde
yapılmış yorumlar da değerlendirmeye alınabilir. Tüketicilerin deneyimlerini
paylaşabildiği TripAdvisor dışındaki seyahat siteleri de araştırma kapsamına alınabilir.
Türkiye’deki diğer müzeler de dahil edilebilir ya da yurt dışındaki en çok ziyaret edilen
müzelere yönelik yapılan yorumlar incelenerek, Türkiye ile karşılaştırması yapılabilir.
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ÇANAKKALE İLİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİ VE TURİZM
AÇISINDAN KULLANILABİLİRLİĞİ
Buket BULUK
Arş. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,Turizm Fakültesi
bulukbuket@comu.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin incelenerek,
bölgenin gastronomi turizmi bağlamında sahip olduğu değerlerin turizm sektörüne nasıl
kazandırabileceğini ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda çalışmada, “Çanakkale bölgesinde
gastronomi turizmi potansiyeli var mıdır?”, eğer varsa “Bu alternatif turizm türü,
bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasında etkili olabilir mi?” sorularına yanıt
aranacak ve bu bağlamda çözüm önerileri geliştirilecektir. Yapılacak olan bu araştırma,
bölgenin gastronomi turizmi potansiyeli hakkında fikir vermesi ve bölgenin gastronomi
turizmi potansiyelinin geliştirilmesi sayesinde Çanakkale turizmine sağlayabileceği
katkılarını ortaya koyması ve buna yönelik çözüm önerileri sunması açısından önem
taşımaktadır. Araştırmanın örneklemini; Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl ve İlçe
Belediyeleri, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Rektörlüğü, Çanakkale ilinde Faaliyet Gösteren Turizm İşletmeleri ve
STK’lar oluşturmaktadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak görüşme tekniği
kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz tekniği aracılığıyla analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda, Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeli hakkında bilgi
verilmiş ve bu potansiyelin artırılabilmesi için yöneticilere önerilerde bulunulup
Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Çanakkale
GİRİŞ
Dünyanın öne çıkan mutfaklarından birine sahip olmasına karşın Türkiye, bu niteliğini
gastronomi turizminde yeterince değerlendirememektedir. Oysa ülkemiz, dünyadaki
diğer ülkelerle kıyaslandığında sahip olduğu mutfak zenginliği sebebiyle “gastronomi
cenneti” olarak adlandırılabilir. Önceleri kültür, eğitim, eğlence, dinlenme, spor, sağlık
vb. amaçlarla ziyaret edilen ancak gastronomi turizmi açısından da önem arz eden
turistik destinasyonlar bugün, gastronomi turizmine yönelik çeşitli çalışma ve
düzenlemelerle turizm hizmetine sunulmaya çalışılmaktadır. Bugüne kadar ülkemizde
belli başlı 10 şehrimizin “gurme şehir” olarak belirlenmesine rağmen, gastronomi amaçlı
ziyaret edilebilme potansiyeline sahip il sayımız daha fazladır (Özbey, 2016). Çanakkale
ilinin yöresel mutfağına bakıldığında bu mutfağa oğlak etinin, çeşitli otların, balık, şarap
ve peynirin hakim olduğu görülmektedir. Çanakkale ilinin, zeytinyağlı yemeklerinin
yanı sıra balık ve deniz ürünü yemekleriyle, peynir helvası tatlısıyla, Ezine peyniriyle,
kekik balı, kirazı, üzümü, domatesi ve şeftalisiyle gastronomi turizmi amaçlı ziyaret
edilebilecek potansiyele sahiptir bir il olduğu görülmektedir (Bucak ve Ateş, 2014). Bu
sebeple bu çalışmanın amacı, Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin
incelenerek, bölgenin gastronomi turizmi bağlamında sahip olduğu potansiyelin turizm
sektörüne nasıl kazandırabileceğini ortaya çıkarmaktır. Yapılacak olan bu çalışma,
bölgenin gastronomi turizmi potansiyeli hakkında fikir vermesi ve bölgenin gastronomi
turizmi potansiyelinin geliştirilmesi sayesinde Çanakkale turizmine sağlayabileceği
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katkıların faydalarını ortaya koyması ve buna yönelik çözüm önerileri sunması açısından
önem taşımaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
Gastronomi Turizmi
Gastronomi kavramı kısaca “yiyecek ve içecek kültürünün bilime ve sanata dönüşmesi”
olarak tanımlanmaktadır (Hjalanger and Richards, 2003; Kivela ve Crotts, 2006). Sanayi
devrimi sonrasında ortaya çıkan boş zaman kavramı, insanların sosyal yaşamlarında bir
değişime, bireylerin yeme-içme gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik faaliyetlerde
bulunan işletmelerin sayısında artışa ve bu işletmelerin gerek ulusal gerekse uluslararası
alanda gittikçe gelişme göstermesine aracı olmuştur (López-Guzmán ve SánchezCañizares 2012). Bu anlamda, bireylerin yiyecek-içecek işletmeleri tarafından üretilen mal
ve hizmetlere olan talepleri, ülke ekonomilerine ve hizmet endüstrisinin büyümesine
katkıda bulunmuştur.
Turizm pastasında payını artırmak ve daha fazla pay almak isteyen ülkeler, turizmin
çeşitlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması açısından ülkelerin turistik ürün
bileşenlerinde cazibe-çekicilik faktörünü yeterli bulmayıp kültürel öğeleri, özellikle de
gastronomi kültürünü ön plana çıkarmak istemektedirler (Kivela ve Crotts, 2006).
Dolayısıyla ülkeler, sahip oldukları gastronomik değerlerini turizmle bütünleştirerek
gerek iç, gerekse dış turizmde gastronomi olgusunun önemini artırmakta ve ülke
ekonomisine artı gelir sağlamaktadırlar. Bunun yanı sıra gastronomi olgusu, turistlerin
destinasyon seçiminde de etkili bir rol oynayabilmektedir (Çevik ve Saçılık, 2011).
Türkiye, gastronomi turizmi potansiyeli açısından oldukça zengin değerlere sahip bir
ülke konumundadır (Kan, Gülçubuk ve Küçükçongar, 2012). Gastronomi turizminde
birçok ülkeden daha zengin değerlere sahip olmasına rağmen Türkiye, bu niteliğini
gastronomi turizminde yeterince geliştirememiştir. Bu durumun en önemli sebeplerinden
birinin, yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmalarında alternatif turizm çeşitleri yerine
halen deniz, güneş ve kum üçlüsüne ağırlık verilmesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir (Bucak ve Ateş, 2014). Diğer bir ifadeyle ülkemizde gastronomi turizmi
çeşidinin tatil turizminin gerisinde kaldığı söylenebilmektedir. Gastronomi turizmi
bağlamında yapılan etkinlikler, turistlere benzersiz deneyimler kazandırıp dünya
insanları arasındaki kültür alışverişine katkı sağlarken, diğer yandan şehirlerin
kalkınmasında ve marka şehirlerin oluşmasında da önem arz etmektedir (Hjalager ve
Richards, 2003).
Gastronomi turizminin en önemli etmenlerinden birisi olan yerel ve bölgesel gastronomi,
hem turizmin gelişmesi hem de destinasyon pazarlaması yönünden iyi bir potansiyele
sahiptir. Gastronomi turizmi, yemek pişirmekle ilgili mirası koruyarak ve tatil mekanının
otantikliğine değer katarak, tarımsal üretimi teşvik etmektedir. Diğer yandan gastronomi
turizmi, yerel ve bölgesel yiyeceğin reklamını yaparak turizm ve yerel ekonomilerin
tarım sektörünü desteklemesinde ve güçlendirmesinde etkili bir rol oynamaktadır.
Gastronomi turizminin gerçekleştirilmesi amacıyla bir taslak ve kılavuzun geliştirilmesi,
mevcut ve muhtemel girişimcilere yöresel ve bölgesel yiyeceğin turizm potansiyelini en
iyi şekilde kullanmaları açısından bir fırsat yaratmaktadır (Kivela ve Crotts, 2005).
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Çanakkale İli’nin Gastronomi Turizmi Potansiyeli
Çeşitli turistik faaliyetlerde bulunmak amacıyla hem yerli hem de yabancı turistler
tarafından her yıl giderek artan bir ziyaretçi sayısına sahip olan Çanakkale ili, 2014
yılında yaklaşık 2.5 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir (Alarslan,
2015). Çanakkale ili; kültür turizmi, hüzün turizmi, inanç turizmi, termal turizm, sportif
olta balıkçılığı, su altı dalış turizmi, atlı doğa yürüyüşü, bitki inceleme, yaban hayatı ve
deniz-kum-güneş turizmi gibi çeşitli amaçlarla ziyaret edilmektedir.
Tablo 1: 2009-2014 Yılları Arasında Çanakkale İline Gelen Turist Sayıları
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Turist Sayısı
781.000 (~)
1,085.000 (~)
1,397.298 (~)
1,563.000 (~)
2,000.000 (~)
2,500.000 (~)

Kaynak: Çanakkale İl ve Kültür Turizm Müdürlüğü (2014)
Tarih, doğa ve kültürle iç içe bir şehir olan Çanakkale, yaklaşık 5000 yıllık geçmişi ile
Trakya ve Ege bölgelerinin verimli topraklarının eşsiz lezzetlerine de ev sahipliği
yapmaktadır. Çanakkale’nin iklim ve coğrafyası ile paralel olarak yemek kültürüne de
Ege ve Akdeniz mutfağının hakim olduğu görülmektedir. Çanakkale mutfağı incelendiği
zaman, bu mutfağın deniz mutfağı ve dağ mutfağı olmak üzere iki farklı yemek
kültüründen oluştuğu göze çarpmaktadır (Bucak ve Ateş, 2014). Süt ürünleri açısından
da oldukça verimli olan şehrin mutfağında süt, tatlılardan yemeğe, peynir, kaymak ya da
yoğurt yapımında da yer alan bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır (Atabay, 2015).
Toprağı kadar denizi de bereketli olan Çanakkale’de, birçok farklı türde balık ve deniz
ürününe de yöresel mutfakta yer verilmektedir.
Çanakkale ilinin sahip olduğu zengin bitki çeşitliliği ve iklimi, doğal ve kaliteli tarım
ürünlerinin elde edilmesini sağlamaktadır. Çanakkale ili; sebze, meyve, tahıl ve bitkisel
ürünler arasında salçalık biber, domates, bakla, şeftali, golden ve Grannysmith elma,
şaraplık üzüm, yulaf üretim oranlarının yüzdesiyle Türkiye genelinde üst sırada
bulunmaktadır. Üretimin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde ise Ayvacık ilçesinin
zeytin ve zeytinyağı, Bayramiç ilçesinin elma, Bozcaada ilçesinin bağcılık, Ezine ilçesinin
hayvansal ürünler ve zeytin, Gelibolu ilçesinin su ürünleri, Gökçeada ilçesinin organik
tarım, Lapseki ilçesinin şeftali ve kiraz, Yenice ilçesinin ise kırmızı biber üretiminde öne
çıkan ilçeler olduğu görülmektedir (Çanakkale Valiliği, 2014).
Çanakkale domatesi, Gelibolu sardalyası, Gökçeada kekik balı, Gökçeada zeytinyağı,
Ezine inek peyniri, Lapseki kirazı ve Lapseki şeftalisi, Türk Patent Enstitüsüne
başvurularını yapmış ve coğrafi işaret tescili bekleyen ürünlerdir (Türk Patent Enstitüsü,
2014). Çanakkale mutfağı denildiğinde akla ilk olarak zeytinyağlı ve balık yemeklerinden
oluşan bir mutfak gelmektedir. Çanakkale’de balık türü olarak genellikle lüfer, levrek,
sardalye ve palamut avlanmaktadır. Yöresel yemeklerde ve restoran mutfaklarında
bulunan ve sunumu yapılan çipura, ahtapot ve karides gibi deniz ürünleri ise diğer
illerden sağlanmaktadır (Bucak ve Taşpınar, 2014, s. 22-23). Hemen hemen Çanakkale’nin
tüm ilçelerinde üretilen zeytinyağı ise neredeyse tüm sebze yemeklerinde ve salatalarda
kullanılmaktadır (Kaleci, 2012). Çanakkale’nin en ünlü ve özgün yiyeceklerinden bir
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tanesi de “Peynir Helvası” dır. Çanakkale’nin diğer meşhur yiyecekleri ise, Gelibolu
lokumu, Gelibolu böreği, Hıdrellez yahnisi, Simit lokumu, Tavuklu mantı, Bakla keşkeği,
Piruhi ve Sardalya balığı ile yapılan Sardalya dolması, Sardalya salatası ve Sardalya
pilaki olarak sıralanmaktadır (Özden, 2013). Dünyanın bağcılık için en elverişli iklim
kuşağı üzerinde yer alan Çanakkale, bağcılıkta 3500 yıllık bir geçmişin izlerini
taşımaktadır. Çanakkale’de, Bozcaada Çavuşu, Gelibolu Çavuşu, Karasakız, Kınalı,
Mandagözü, Ağustos Üzümü gibi pek çok yöresel üzüm çeşitleri bulunmaktadır (Çelik
vd., 2000, s. 645).
ÇANAKKALE
ANALİZİ

İLİNİN

GASTRONOMİ

TURİZMİ

POTANSİYELİNİN

SWOT

Güçlü Yönler


Turizme elverişli çok sayıda yerel yiyecek-içecek ve tatların bulunması



Gastronomi turizmi potansiyelinin yüksek olması



Gastronomi turizmi işletmeciliğine yönlendirilebilecek işletmelerin varlığı



Gastronomi turizminin yanında diğer turizm türlerinin de bulunması



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan Çanakkale ilinin imaj ve
tanıtım çalışmalarının başlamış olması

Zayıf Yönler







Yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamaması
Turizm acenteleri ile gerekli işbirliklerinin yapılmamış olması
Gastronomi turizmi altyapısının ihtiyaçlara cevap vermemesi
Gastronomi turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması
Bölgesel kalkınma ajanslarında gastronomi turizmi ile ilgili yapılan projelere
teşvik vermemesi
Çanakkale ilinin gastronomik değerlerinin yerli ve yabancı turistler tarafından
bilinmemesi

Fırsatlar





İç turizmin giderek canlanıyor olması
Gastronomi turizmine olan ilginin her geçen gün artması
Gastronomi turizmi ile ilgili dernek ve kulüplerin çoğalması
Üniversitelerin gastronomi turizmi ile ilgili çalışmalar yapıyor olması

Tehditler






Gastronomik değerlerin korunmasında yeterli özenin gösterilmemesi
Gastronomi turizminin yapılabilmesine yönelik altyapı eksiklikleri
Gastronomi turizmi işletmeciliği ile ilgili mevzuatın net olmaması ve
denetlemedeki eksiklikler
Gastronomi turizminin yapılabilmesine yönelik teşviklerin olmaması
Coğrafi işaretleme ile ilgili bilinç, destek ve teşvik eksikliği

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, Çanakkale ilinin alternatif turizm potansiyelinin incelenerek,
bölgenin sahip olduğu gastronomi turizmi potansiyelin turizm sektörüne nasıl
kazandırabileceğini ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda “Çanakkale bölgesinde gastronomi
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turizmi potansiyeli var mıdır?” sorusu ile birlikte eğer varsa, “Bu alternatif turizm
türünün bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasında etkili olabilir mi?” sorularına
cevap aranacak ve bu doğrultuda çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Yapılacak olan bu
araştırma, bölgenin gastronomi turizmi potansiyeli hakkında fikir vermesi ve bu
potansiyelin geliştirilmesi sayesinde Çanakkale turizmine sağlayabileceği katkıların
faydalarını ortaya koyması ve buna yönelik çözüm önerileri sunması açısından önem arz
etmektedir.
Araştırmanın Yaklaşımı ve Yöntemi
Bu araştırma nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın bulguları, nitel
araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği aracılığıyla elde edilmiştir. Bu araştırmada
veri toplama aracı olarak görüşme yönteminin seçilmesinin nedeni öncelikle çalışmanın
nitel bir çalışma olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra görüşme yöntemi,
görüşülen kişinin araştırılan konu ile ilgili derinlemesine bilgiler sağlaması ve bu ayrıntılı
bilgilerin görüşme yöntemi dışında başka bir yöntemle elde edilmesinin zor olması da
görüşme yönteminin araştırmanın yöntemi olarak seçilmesinde etkili olmuştur.
Araştırmanın Evreni
Araştırmanın evreni, Çanakkale ilinde konu ile ilgili olan kamu kurum ve kuruluşların
yöneticileri, turizm işletmeleri yöneticileri ve konu ile ilgili STK yöneticilerinden
oluşmaktadır. Araştırmaya 15 yönetici katkı sağlamıştır. Araştırmaya katılan yöneticilere
Çanakkale’nin gastronomik değerleri ve SWOT analizinde yer alan güçlü yönler, zayıf
yönler, fırsatlar ve tehditlerin ne manaya geldiği hakkında bilgiler verilmiştir. Çanakkale
ilinde gastronomi turizminin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsatlar ve tehditleri, çalışmanın
örneklemini oluşturan Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl ve İlçe Belediyeleri, Çanakkale İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü,
Çanakkale ilinde Faaliyet Gösteren Turizm İşletmeleri ve STK’larda görev yapan
yöneticilerle gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen verilerin sonuçlarına
dayanmaktadır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
1) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeli var mıdır sorusuna 15 yöneticinin 14’ü
Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeline sahip olduğunu söylemiş olup bir
yönetici ise Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin olmadığını belirtmiştir.
2) Gastronomi turizmi, bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasında etkili olabilir mi
sorusuna 15 yöneticinin 12’si bu alternatif turizm türünün bölgenin turizm potansiyelinin
artırılmasında olumlu etki sağlayacağını belirtirken, ikisi gastronomi turizmi
potansiyelinin sağlanması durumunda bu alternatif turizm türünün bölgenin turizm
potansiyelinin artırılmasında etkili olacağını söylemiş, bir yönetici ise bu soruya cevap
vermemiştir.
3) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeli nasıl artırılabilir sorusuna 15
yöneticiden ikişer görüş söylemeleri istenmiştir. 15 yöneticinin tamamı birinci görüş
olarak “tanıtım ve reklam” cevabını vermişlerdir. Bunun yanında yöneticilerin ikinci
görüşleri ise; altı yönetici “yerel yönetim ve yerel halkın gastronomi turizmine ilgi alaka
göstermeleri” ve “Çanakkale ilinin gastronomik değerlerine sahip çıkılmalı” cevabını
verirken, üç yönetici “Coğrafi işaretleme tescili için daha fazla başvuru yapılmalı”
cevabını vermiştir. Bunun yanı sıra dört yönetici “Çanakkale ilinin tanıtımında
gastronomi turizmine de yer verilmeli” cevabını vermiş, bir yönetici ise “pazar
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oluşturulmalı” cevabını vermiştir. Ayrıca bir yönetici üçüncü bir görüş olarak “halka
gastronomi turizmi bilinci kazandırılmalı” görüşünde bulunmuştur.
4) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin artırılması ile ilgili güçlü yönleri
nelerdir sorusuna 15 yöneticiden birer görüş söylemeleri istenmiştir. 15 yöneticiden 10’u
“gastronomi turizmine elverişli çok sayıda özgün yiyecek-içecek bulunması” cevabını,
3’ü “gastronomi turizmi potansiyeli yüksek olması” cevabını, 1’i “gastronomi turizminin
yanında diğer turizm türlerinin de bulunması” cevabını vermiştir. Ayrıca bir yönetici
üçüncü bir görüş olarak “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan Çanakkale
ilinin gastronomi turizmi bağlamında imaj ve tanıtım çalışmalarının başlamış olması”
cevabını vermiştir.
5) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin artırılması ile ilgili fırsatları
nelerdir sorusuna 15 yöneticiden ikişer görüş söylemeleri istenmiştir. 15 yöneticiden 8’i
gastronomi turizmine olan ilginin her geçen gün artması cevabını, 6’sı iç turizmin giderek
canlanıyor olması cevabını, 5’i coğrafi işaretli yöresel yiyecek-içecek ve tatların ürün
sayısının artırılması cevabını, 2’si gastronomi turizmi ile ilgili dernek ve kulüplerin
çoğalması cevabını, 2’si üniversitelerin gastronomi turizmi ile ilgili çalışmalar yapıyor
olması cevabını vermişlerdir. Yedi yönetici fırsatlar ile ilgili ikinci bir görüş beyan
etmemiştir.
6) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin artırılması ile ilgili zayıf yönleri
nelerdir sorusuna 15 yöneticiden ikişer görüş söylemeleri istenmiştir. 15 yöneticiden 15’i
“yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamaması” cevabını, 8’i “turizm acenteleri ile
gerekli işbirliklerinin yapılmamış olması” cevabını, 7’si “Çanakkale ilinde gastronomi
turizmi bilincinin yeterince gelişmemiş olması cevabını vermiştir. 2 yönetici ise üçüncü
bir görüş beyan etmiştir. Bunlardan bir tanesi “Çanakkale ilinin yöresel yiyecek-içecek ve
tatlarda coğrafi işaretleme tescili alma uğraşlarının yetersiz olması ve desteklenmemesi”
cevabını diğeri ise “Çanakkale ilinin gastronomik değerlerinin yerli ve yabancı turistler
tarafından bilinmemesi” cevabını vermişlerdir.
7) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin artırılması ile ilgili tehditleri
nelerdir sorusuna 15 yöneticiden ikişer görüş söylemeleri istenmiştir. 15 yöneticiden 11’i
“Çanakkale ilinin gastronomik değerlerinin korunması ve yaşatılmasında yeterli özenin
gösterilmemesi” cevabını, 7’si “coğrafi işaretli yerel yiyecek-içecek ve tatların ürün
sayısının artırılması için yeterli başvurunun yapılmaması” cevabını vermişlerdir. 11
yönetici tehditler ile ilgili ikinci bir görüş beyan etmemiştir. Ayrıca bir yönetici üçüncü
bir görüş olarak gastronomi turizminin yapılması ile ilgili teşvik ve desteğin olmaması
cevabını vermiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan bu araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar ve
geliştirilen öneriler aşağıdaki gibidir;
1) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeli vardır ve bu potansiyel artırılmalıdır.
2) Bu alternatif turizm türü bölgenin turizm potansiyelinin artırılmasında etkilidir ve
geliştirilmelidir.
3) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyeli artırılabilir niteliktedir. Bu potansiyel,
tanıtım ve reklamın yanında Çanakkale ilinin sahip olduğu yerel yiyecek-içecek ve
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tatların coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınması ve bu ürünlere gastronomik
anlamda değer kazandırılması ile artırılmalıdır.
4) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin artırılması ile ilgili güçlü yönleri
vardır. Bu güçlü yönlerden Çanakkale ilinin turizme elverişli çok sayıda gastronomik
değerinin bulunması ve gastronomi turizmi potansiyelinin yüksek olması görüşleri ilgili
kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.
5) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin artırılması ile ilgili fırsatları vardır.
Bu fırsatlardan gastronomi turizmine olan ilginin her geçen gün artması ve iç turizmin
giderek canlanıyor olması görüşleri ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.
6) Çanakkale ilinin gastronomi potansiyelinin artırılması ile ilgili zayıf yönleri vardır. Bu
zayıf yönlerden yeterli tanıtım ve pazarlamanın yapılamaması, Çanakkale ilinin sahip
olduğu yerel tatlarda coğrafi işaretleme tescili alma uğraşlarının yetersiz
olması/desteklenmemesi ve turizm acenteleri ile gerekli işbirliklerinin yapılmamış olması
görüşleri ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.
7) Çanakkale ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin artırılması ile ilgili tehditleri
vardır. Bu tehditlerden gastronomik değerlerin korunmasında ve yaşatılmasında yeterli
özenin gösterilmemesi ve coğrafi işaretleme konusundaki bilinç, destek ve teşvik
eksikliği görüşleri ilgili kurumlar tarafından değerlendirilmelidir.
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ÖZET
Restoran işletmeleri, hizmetin kendine has özellikleri, müşteri tiplerinin çeşitliliği ve
sunulan mal ve hizmetlerin seçilen pazar bölümlerine bağlı olarak heterojenliğinden
kaynaklı olarak hizmet başarısızlıklarının çok sık yaşandığı işletmelerinin başında
gelmektedir. Bu noktada tüketicilerin yaşadığı hizmet başarısızlıklarını telafi edecek
hizmet iyileştirme stratejileri hem tüketicilerin memnuniyeti hem de işletmenin
sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir konudur. Bu bakış açısından hareketle,
araştırmada tüketicilerin restoranlarda en sık yaşadıkları hizmet başarısızlık deneyimleri
ve hizmet telafi uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Veriler, üç sorudan oluşan
yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Form, 13-27 Nisan 2016 tarihleri arasında
e-posta aracılığıyla 3852 akademisyen ve lisansüstü öğrencisine ulaştırılmış olup; geri
dönen form sayısı toplam 174’tür. Veriler betimleyici analize tabi tutulmuştur. En sık
yaşanılan hizmet başarısızlıklarının “hizmet ulaştırma sürecine ilişkin” ve “beklenmedik
ve uygunsuz çalışan davranışlarından” kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. En sık yaşanan
problemler ise; yavaş hizmet, çalışanların uygunsuz hitap ve davranışları, siparişin
alınması ve sunumuna ilişkin sorunlar ve hijyendir. Katılımcıların en fazla dağıtımsal, en
az da prosedürel hizmet telafileriyle karşılaştıkları bulgulanmıştır. Katılımcıların
beklentilerini aşan hizmet telafi türlerinin prosedürel ve etkileşimsel telafi uygulamaları
olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların dağıtımsal telafiler bağlamında beklentilerinin
altında hizmet iyileştirme süreci deneyimledikleri anlaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Hizmet başarısızlıkları, hizmet telafileri, telafi stratejileri, restoranlar.
GİRİŞ
Hizmet sunan işletmeler çıkabilecek problemlere karşı her ne kadar önlem almaya
çalışsalar da hizmetin kendisine has özelliklerinden dolayı hizmet başarısızlıklarından
tamamen kaçınmak nerdeyse olanaksızdır (Maxham, 2001; del Rio-Lanza, VazquezCasielles ve Diaz-Martin, 2009). Hizmet başarısızlıkları, işletmeyle tüketicilerin
ilişkilerinde kırılma noktası yaratarak geleceğe yönelik olumsuz tüketici davranışlarına
neden olabilir (Ha ve Jang, 2009). Bu olumsuz davranışlar sadık müşterilerin işletmeden
uzaklaşmaları gibi gözle görülür biçimde sonuçlar yaratabileceği gibi mutsuz
müşterilerin olumsuz ağızdan kulağa iletişimleri nedeniyle işletmeye gelen yeni müşteri
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sayısındaki azlık gibi görünmeyen şekilde de sonuçlar ortaya çıkarabilir (Koç, Ulukoy,
Kılıç, Yumuşak ve Bahar, 2015).
Turizm endüstrisinin ve yiyecek-içecek sektörünün ayrılmaz bir unsuru olan restoranlar,
hizmet yoğun ve insan etkileşimine açık yapısından kaynaklı olarak (Palmer, Beggs ve
Keown-McMullan, 2000; Namkung ve Jang, 2009) hizmet başarısızlıklarının çok sık
yaşandığı (Mattila, 1999; Huang, Wu, Chuang ve Lin, 2014) ve grup halinde tüketiminin
yoğun olarak gerçekleştiği işletmelerdir. Hizmet hataları her ne kadar kaçınılmaz olsa da
(Miller, Craighead ve Karwan, 2000; del Rio-Lanza vd., 2009), işletmeler hizmet telafileri
sayesinde hatalarını telafi etme ve tüketicilerine olumlu bir hizmet deneyimi
sağlayabilme şansını yakalayabilir (Miller vd., 2000; Maxham ve Netemeyer, 2002).
Restoran yöneticilerinin, “tüketicileri işletmemizden ayrılıp başka işletmeleri seçmeye
yönelten kritik hizmet hataları neler olabilir?” ve “yaşanan hizmet başarısızlıklarında ne
tür telafiler yapmalıyız?” sorularına yanıt araması oldukça önemlidir (Kuo ve Wu, 2012).
Bu çalışmada, restoranlarda karşılaşılan hizmet hataları ve işletmelerin gerçekleştirdikleri
telafiler incelenmiştir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Hizmetler, çoğunlukla soyut, tek bir çıktıdan ziyade süreçler bütünü olan, üretim ve
tüketimin neredeyse eş zamanlı yapıldığı ve dolayısıyla önceden kalite kontrolü zor olan
ve tüketicinin üretim sürecine belirli bir seviyede dâhil olduğu deneyimlerdir (Gronroos,
1988). Hizmetler, bazen malların sunumuyla ilgili olan durumları kapsarken, bazen de
düşünceler, fikirler, kişiler ve yerler olarak da vukuu bulabilir (Koç, 2016). Hizmetin
kendisine ait özellikleri, onları mallardan açık şekilde ayırmaktadır. Bu özellikler
“soyutluk, değişkenlik, ayrılmazlık ve stoklanamazlık”tır (Parasuraman, Zeithaml ve
Berry, 1985: 42; Kotler, Bowen ve Makens, 2009: 35).
Hizmetin kendine has özellikleri beraberinde, hizmet işletmelerinin çok çeşitli hizmet
aksamaları ve olumsuz tüketici davranışları ile karşılaşmasına neden olabilmektedir
(Parasuraman vd., 1985). Bilhassa sunulan ürünün temelde soyut olması, hizmet sunumu
ve tüketiminin eş zamanlı olması ve insan unsurunun baskın olması (Palmer vd., 2000;
del Rio-Lanza vd., 2009; Kuo ve Wu, 2012) hizmet sürecinde birçok hatanın
gerçekleşmesine ve tüketici memnuniyetsizliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır
(Gustafsson, 2009). Bir işletmeden hizmet alımı esnasında gerçekleşen hizmet ile ilgili
aksilik ve/veya problemler olarak tanımlanan hizmet başarısızlığı veya hataları hizmet
sektörü için sık karşılaşılan bir durumdur (Richins, 1982; Maxham, 2001).
Hizmet işletmelerinde yaşanan hizmet başarısızlık türleri, otel, yiyecek-içecek ve
havayolu işletmelerinde tüketim yapan tüketiciler ve çalışanlar örnekleminde, kritik olay
tekniği yöntemi ile gerçekleştirilen iki temel araştırmanın (Bitner, Booms ve Tetrault, 1990
ve Bitner, Booms ve Mohr, 1994) sonucunda sınıflandırılmıştır. Buna göre, hizmet
işletmelerinde yaşanan hizmet başarısızlıklarından ilkini, “hizmet ulaştırma sürecine
yönelik hizmet hatalar” (var olmayan hizmet, kabul edilemez derecede yavaş servis,
diğer çekirdek ürün hataları) oluşturmaktadır. İkincisi, “tüketicilerin ihtiyaç ve
isteklerine cevap vermeye yönelik hizmet hataları”dır (tüketicilerin özel ihtiyaçları,
tüketicilerin tercihleri, tüketici hatasına verilen tepki, diğer rahatsız edici davranışlar).
Üçüncüsü, “beklenmedik çalışan davranışları”dır (tüketiciye yönelik ilgisizlik, bir servis
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görevlisine yakışmayan davranışlar gösterilmesi, kültürel normlarına göre davranan
çalışan davranışları, çalışan algısı, uygunsuz koşullar altında sergilenen hizmet
performansı). Sonuncusu ise, “sorunlu tüketici davranışları” (aşırı alkollü olmak, sözlü
ve fiziksel taciz, işletmenin politika ve kurallarını hiçe saymak ve işbirliği yapmaktan
uzak durmak) olarak sınıflandırılmıştır.
Hizmet telafisi, tüketicilerin algıladığı hizmet başarısızlıklarını ve memnuniyetsizliklerini
onarmak için işletmeler tarafından gerçekleştirilen iyileştirme girişimleri olarak
tanımlanabilir (Maxham, 2001; Sparks ve Fredline, 2007). Bir işletme uygun bir hizmet
telafisi sayesinde tüketicisini memnuniyet durumuna geri döndürebilir ve onlarla olumlu
ilişkilerini sürdürebilir (Sparks ve Fredline, 2007; Ha ve Jang, 2009). Bu nedenle hizmet
telafisi, olumsuz bir tüketici deneyimini olumlu hale getirebilmek için kaynakların doğru
kullanımı olarak da ifade edilebilir (Gustafsson, 2009).
Hizmet ve hizmet telafileri kapsamında tüketicilere vaat edilen en belirgin getiri
“adilliktir” (Maxham ve Netemeyer, 2002) ve tüketiciler açısından hizmet telafilerinin
anahtar noktası telafi sürecini ve çıktılarını adil olarak görüp görmedikleridir (Miller vd.,
2000; Hocutt, Bowers ve Donovan, 2006; Ha ve Jang, 2009). Bu nedenle hizmet
başarısızlığından kaynaklı algılanan adaletsizliğin kaynağının bilinmesi işletmeler için
oldukça önemlidir (Kuo ve Wu, 2012).
Hizmet telafileri, tüketiciler gözünde farklı boyutlarda değerlendirmeye tutulur.
Tüketicilerin değerlendirmeye tuttuğu bu boyutlar hizmet pazarlaması alan yazınında,
“etkileşimsel adalet”, “prosedürel adalet” ve “dağıtımsal adalet” olmak üzere üç boyutta
ele alınmaktadır (Tax, Brown ve Chandrashekaran, 1998: 62; Smith, Bolton ve Wagner,
1999: 357; Maxham ve Netemeyer, 2002: 240). Genel olarak, dağıtımsal adalet bireylerin
katlandıkları bedellere karşılık elde ettikleri somut getirinin adilliğini, prosedürel adalet
tüketicinin sorununa yönelik işletme politika ve uygulamalarının adilliğini ve
etkileşimsel adalet ise tüketicilerin telafi sürecinde işletme çalışanları ile arasında yaşanan
bireysel etkileşimin adilliğini ifade eder (Tax vd., 1998; McCollough, Berry ve Yadav,
2000; Maxham ve Netemeyer, 2002; Wirtz ve Mattila, 2004; del Rio-Lanza vd., 2009). Etkili
ve adil telafiler, müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratmada oldukça önemlidir.
İşletmelere müşteri şikâyetlerine çözüm bulma sürecinde önerilen telafi uygulamalardan
bazıları, Tablo 1’dedir.
Tablo.1 Hizmet başarısızlıkları karşısında uygulanan telafi stratejileri
Fiyat indirimi yapmak ve eğer mümkünse hiç ücret almamak,
Ürünü değiştirmek,
Samimiyetle özür dilemek,
İkramlarda bulunmak,
Ücretsiz bir ürün veya hediye vermek,
Yönetimsel olarak müdahalede bulunmak,
Ürünün eksik yanlarını düzeltmek,
Sonraki alışverişlerinde geçerli bir indirim kuponu vermek,
Eğer bir ürün değiştirilmişse buradaki arıza veya aksamanın tekrar etmeyeceğine dair teminat
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vermek.

Kaynak: Hoffman, Kelley ve Rotalsky, 1995: 56; Mack, Crotts ve Broderick, 2000: 345;
Barlow ve Moller, 2009: 135; Silber, Israeli, Bustin ve Zvi, 2009: 732; Tsai ve Su, 2009: 1787.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Restoran hizmetlerinde mükemmelliğe giden yolda, hizmetin kendisinde oluşan
hataların, bu hatalara karşı beklentilerin ve yapılan telafilerin beklentileri karşılayıp
karşılamadığının belirlenmesi, restoran yönetimleri için üzerinde durulması gereken
önemli bir konudur. Bu nedenle araştırmanın amacı, restoran işletmelerinde karşılaşılan
hizmet hataları ve bu hatalar karşısında müşterilerin beklentileri ile işletmelerin
gerçekleştirdikleri telafileri tespit etmektir. Böylece, restoran yöneticilerine bu kapsamda
bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, araştırmanın kısmi de olsa alan yazına katkı
potansiyeli bulunmaktadır. Araştırmada yanıtları aranan sorular, aşağıda belirtilmiştir.
1)İki veya daha fazla kişi ile gidilen bir restoranda, yaşanılan hizmet hataları (yemek
öncesi, sırası veya sonrasında yaşanan herhangi bir olumsuz durum) nelerdir?
2)İki veya daha fazla kişi ile gidilen bir restoranda, yaşanılan hizmet hataları karşısında
restoran yönetiminin gerçekleştirdiği telafiler nelerdir?
3)İki veya daha fazla kişi ile gidilen bir restoranda, yaşanılan hizmet hataları karşısında
restoran yönetiminin gerçekleştirdiği telafiler beklentileri karşılamıyorsa, beklenen
telafiler nelerdir?
YÖNTEM
Keşifsel türde tasarlanan bu araştırmada veriler standartlaştırılmış (yapılandırılmış) açık
uçlu görüşme formu ile derlenmiştir. Üç adet açık uçlu soru, Bitner vd., (1990), Bitner vd.,
(1994), Hoffman vd., (1995), Tax vd., (1998), Johnston ve Fern (1999) ve Mack vd.’nin
(2000) çalışmalarından yararlanılarak araştırma amacına uygun olarak yazılmıştır. Her ne
kadar keşifsel bir yanı olsa da, araştırmanın evrenini restoranlarda yemek deneyimi
yaşamış tüm tüketiciler olarak tarif etmek olasıdır. Böyle bir evrenden örnekleme
yapmak çok zor olacağından ve elde örnekleme yapmaya müsait bir liste
bulunmadığından dolayı evren dışarıda yemek deneyimi yaşamış tüm öğretim
elemanları ve lisansüstü öğrenciler olarak yeniden tanımlanmıştır. Bu evren içersinden,
devlet ve vakıf üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, Turizm, İletişim
fakültelerinde ve Beden Eğitimi Yüksek Okullarında görevli öğretim elemanları ve
lisansüstü öğrencileri örnekleme çerçevesi olarak belirlenmiştir. Daha önce, başka bir
çalışma amacıyla, sosyal bilimler alanında yer alan bazı bilim dallarında görev yapan
akademisyenler ve ilgili bölümlerin ana bilim dallarında eğitim gören lisans üstü
öğrencilere ait e-posta adreslerinin yer aldığı listeden örnekleme çerçevesi olarak
yararlanılmıştır. Açık uçlu formlarda yer alan soruların fazlalığı ve katılımcıların bu tür
formlara yanıt verme azlığı göz önünde bulundurulduğu için tesadüfü örnekleme
yöntemlerine başvurulmamış, listede yer alan tüm katılımcılara görüşme formu
ulaştırılarak, kolayda örnekleme tekniği tercih edilmiştir.
Görüşme formu, 13-27 Nisan 2016 tarihleri arasında bu listedeki 3852 kişiye e-posta
yoluyla ulaştırılmış ve 174 kişiden geri dönüş alınmıştır. Kimi katılımcılar soruları
yanıtlarken deneyimlerinden ziyade yaşanması olası genel hizmet hatalarından
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bahsetmişlerdir. Soru bazında değerlendirmeler yapıldıktan sonra, kimi katılımcıların
yanıtları analiz dışında bırakılmıştır. Sonuçta; kullanılabilir görüşme formu sayısı birinci
soru için 144, ikinci soru için 129 ve üçüncü soru için ise 127 olmuştur.
Veriler, nitel araştırma veri analiz tekniklerinden birisi olan Walcott, Strauss and
Corbin’in dört aşamalı (ana çerçeveyi belirleme, temalara göre kodların veri olarak
toplanması, bulguların belirlenmesi ve yorumların yapılması) betimleyici analize tabi
tutulmuştur. Kullanılan kodlar ve temalar, konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalar
incelenerek belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Restoranlarda yaşanan hizmet
başarısızlıkları için; Bitner vd., (1990), çalışmasından 12, Hoffman vd.’nin (1995)
çalışmasından 11, Mack vd.’ninkinden (2000) 13 ve Silber vd.’nin (2009) çalışmasından 9
olmak üzere, toplam 45 kod tespit edilmiştir. Bu kodlar, benzerliklerine ve farklılıklarına
göre incelendikten sonra, Bitner vd.’nin (1990) çalışmasında yer alan üç temel hizmet
başarısızlık teması altında sınıflandırılmıştır.
Yaşanılan hizmet başarısızlıklarına yönelik deneyimlenen ve beklenen hizmet
telafilerinin kodlanmasında; Mack vd.’nin (2000) çalışmasından 11 ve Barlow ve
Moller’in (2009) çalışmasından tespit edilen 6 kod olmak üzere toplam 17 koddan
yararlanılmıştır. Elde edilen kodlar, benzerliklerine ve farklılıklarına göre incelendikten
sonra, alan yazında (Blodgett, Hill ve Tax, 1997; Tax vd., 1998; Smith vd., 1999; Maxham
ve Netemeyer, 2002; del Rio-Lanza vd., 2009) yer alan “etkileşimsel adalet”, “prosedürel
adalet” ve “dağıtımsal adalet” olmak üzere üç hizmet telafi adalet teması altında
sınıflandırılmıştır.
BULGULAR
Restoranlarda yaşanan hizmet başarısızlıkları (hataları), Tablo 2’de yer almaktadır.
Toplamda 296 hizmet başarısızlığı kodu elde edilmiştir. Hizmet başarısızlıkları arasında
katılımcıların % 52,4 ile en fazla hizmet ulaştırma sürecine ilişkin başarısızlıklarla
karşılaştıkları tespit edilmiştir. Beklenmedik ve uygunsuz davranışlar ise %45,9 oranında
gerçekleşmiştir. Hizmet ulaştırma sürecinde en sık karşılaşılan hata %26,5 ile siparişin
geç gelmesi, % 14,2 ile siparişin geç alınması ve % 7,7 ile yemekten başka madde
çıkmasıdır. Her iki katılımcıdan biri bu üç hatadan birini yaşamıştır.
Davranışlar bağlamında oluşan hizmet hataları içinde %22,1 ile garsonun kaba davranışı
gelmektedir. Bunu; %17,6 ile ilgisizlik ve % 11 hatalı sipariş getirme izlemektedir.
Dolaysıyla yine her iki katılımcıdan birinin, belirtilen bu uygunsuz davranışlardan biri ile
karşılaştığı tespit edilmektedir. Katılımcıların çok küçük bir kısmının (%1,7) özel ihtiyaç
ve isteklerine yönelik başarısız restoran deneyimi yaşadığı görülmektedir. Bu boyut
içerisinde tüketicilerin istedikleri masada yemeklerini yiyememelerine ilişkin
rahatsızlıkları (%80) dikkat çekicidir.
Tablo.2 Yaşanan hizmet başarısızlıklarına ilişkin kodlar ve temalar (n:144)
Başarısızlık
Teması
(Kategorisi)
Hizmet
Ulaştırma
Sürecine Yönelik

Başarısızlık Türleri (Kodlar)
Siparişin masaya geç gelmesi
Siparişin geç alınması
Yemeğin içinden yabancı madde çıkması
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∑i
41
22
12

∑i
(296)

155

%

%(100)

26,5
14,2
7,7

52,4

Hatalar

Beklenmedik ve
Uygunsuz
Çalışan
Davranışları

Tüketici İhtiyaç
ve İsteklerine
Cevap Vermeye
Yönelik Hatalar

Aynı masadaki insanlara farklı zamanlarda
sipariş gelmesi
Ürünlerin tükenmesi
İçeriği hatalı yemek
Kötü sunum
Menü-yemek uyumsuzluğu
Kirli çatal-bıçak
Kirli masa
İstenmeyen atıştırmalıklardan ücret alma
Sipariş içeriği ve mevcudiyeti hakkında bilgi
eksikliği
Sunulan hizmetin karşılığı olmayan yüksek
fiyat
Uygun ısıda olmayan yemek sunumu
Bayat-sağlıksız-bozuk yemek
Diğer
Garsonun kibirli-kaba davranışı
Umursamaz-İlgi
Hatalı Sipariş Getirme
Çalışanların hitap sorunu
Geç gelenlere daha önce servis yapılması
Siparişin eksik gelmesi
Sipariş masasını karıştırma
Garsonun kirli görüntüsü
Kaba-nezaketsiz karşılama
Alınan siparişin unutulması
Sipariş verirken başında bekleme
Aynı masada farklı siparişlere ait bilgi eksikliğikarıştırma
Çalışanların kendi aralarında yüksek sesle
konuşması
Diğer
İstenilen masaya oturtmama veya transfer
yapmama
Yapılan rezervasyonun kayıt edilmesinin
unutulması

10

6,5
5,8
5,2
5,2
4,5
3,9
2,6
2,6

9
8
8
7
6
4
4
4

2,6

4

2,6
1,9
1,9
6,5

3
3
10
30
24
15
12
8
6
6
6
5
5
4

136

3

22,1
17,6
11,0
8,8
5,9
4,4
4,4
4,4
3,7
3,7
2,9
2,2

3

2,2
6,6

9
4

80,0
5

1

45,9

1,7
20,0

Restoranlarda yaşanan hizmet hataları karşısında restoran yönetimlerinin telafi edici
uygulamalarına ilişkin katılımcı algılamaları, Tablo 3’tedir. 129 katılımcıdan 53 tanesi
(%41) işletmelerin herhangi bir hizmet telafi çabası içine girmediğini ifade etmiştir. İçerik
analizi 73 katılımcının yanıtları üzerinden gerçekleştirilmiş ve 94 telafi algısı tespit
edilmiştir. Telafi algılarının %46’sı dağıtımsal adalet ile ilgili olup; %36’sı etkileşimsel
adalet algısı ile ilgilidir. Prosedürel adalet algısına ilişkin telafiler %18 oranındadır.
Dağıtımsal telafiler içinde dikkat çekici olanlar, ücretsiz yiyecek-içecek ikram etme
(%27,9), düzeltme (%25,6), ve yenisiyle değiştirme (%23,3) sık karşılaşılan telafi
uygulamalarıdır. Özür dilemek, etkileşimsel adalet algısının tamamını oluşturmaktadır.
Prosedürel adalet algısı içinde ise, %64,7 ile benzer bir sorunun tekrar yaşanmayacağı
teminatının verilmesidir.
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Tablo.3 Katılımcıların algıladığı hizmet telafilerine ilişkin kodlar ve temalar (n:76)
Algılanan
Telafiler (tema)

Telafi kodu

∑i

Benzer sorunun tekrar yaşanmayacağına
teminat verme
Yönetimsel müdahale (yetkili kişinin sürece
müdahale etmesi)
Özür dileme

Prosedürel

Etkileşimsel

Dağıtımsal

∑i

%

(94)

11

64,7
17

18,1

6
34

Ücretsiz yiyecek-içecek ikram etme

12

Düzeltme/tekrar pişirme
Yenisiyle değiştirme
Fiyat indirimi/kısmen ücret almama
Ücret almama

11
10
7
3

%(100,0)

35,3
34

100,0

36,2

43

27,9
25,6
23,3
16,3
7,0

45,7

Restoranlarda karşılaşılan hizmet hataları karşısında restoran yönetimlerinin telafi
uygulamalarının beklentileri karşılayamaması durumunda, tüketicinin beklentisinin ne
olduğuna ilişkin yapılan betimleyici analiz sonuçları, Tablo 4’te sunulmaktadır. 127
katılımcının 16’sı (%12,5) işletmelerce gerçekleştirilen telafilerin beklentilerini
karşıladığını beyan etmiştir. 111 (%87,5) katılımcı ise, işletmeden beklediği telafiyi
göremediğini ifade ederek, nasıl bir hizmet telafisi beklediğini anlatmıştır. Katılımcılar
%58,4 ile en fazla dağıtımsal adalete ilişkin beklenti içindedir. Bunu %28 ile etkileşimsel
izlemekte, prosedürel adalet beklentisinin oranı ise %13,6’dır.
Tablo 4. Katılımcıların Beklediği Hizmet Telafileri (n:111)
Beklenen
Telafiler (Tema)
Prosedürel

Etkileşimsel

Dağıtımsal

Telafi kodu

∑i

Yönetimsel müdahale
Benzer sorunun tekrar yaşanmayacağı
teminatını verme
Özür dileme

9

37

Ücretsiz yiyecek-içecek ikram etme

24

Düzeltme/tekrar pişirme
Yenisiyle değiştirme
Fiyat indirimi/kısmen ücret almama
Ücret almama
İndirim kuponu, yemek fişi verme

16
13
11
10
3

∑i (132)
18

9

%

%(100,0)

50,0
50,0

13,6

37

100,0

28,0

77

31,2
20,8
16,9
14,3
13,0
3,9

58,4

Dağıtımsal adalet beklentisi içinde katılımcılar %31,2 ile en fazla, ücretsiz yiyecek-içecek
ikram edilmesini beklemektedir. Bunu %20,8 ile tekrar pişirme/düzeltme beklentisi
izlemektedir. Ayrıca çalışanlardan özür beklentisi de, önemli bir orandadır (%28).
Prosedürel adalet beklentileri içinde, hem yönetimin olaya müdahale etmesi hem de
benzer sorunun daha sonra yaşanmayacağına ilişkin güvence verilmesi beklentisi
yaygındır. Şekil 1’de görüleceği üzere tüketicilerin karşılaştığı hizmet telafi kategorileri
ve türlerinin niceliği beklenen ve deneyimlenen telafiler bağlamında karşılaştırılmıştır.
Buna göre işletmelerin uyguladığı telafi çabaları ile tüketicilerin beklentileri arasında en
belirgin olumsuz farkın; “ücretsiz yiyecek-içecek ikram etme” ve “ücret almama”
uygulamalarında, ek belirgin olumlu farklılıkların ise; “özür dileme” ve “başarısızlığın
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tekrar yaşanmayacağına yönelik teminat verme” uygulamalarında gerçekleştiği
görülmektedir. Benzer karşılaştırma tüketicilerin algıladıkları hizmet adalet boyutları
bakımından da gerçekleştirilmiştir. Buna göre işletmelerin, tüketicilerin prosedürel ve
etkileşimsel adalet algılarına yönelik beklentilerini aşan sayıda uygulamalar içinde
olduğu buna karşın dağıtımsal adalet algıları bakımından beklenenin altında sayıda
uygulama gerçekleştirdikleri anlaşılmaktadır.
Şekil 1. Hizmet Telafi Türleri ve Kategorilerinin Deneyimlenen ve Beklenen Telafi
Çabaları Bağlamında Karşılaştırılması
Telafi adalet boyutları

Telafi kategorileri

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Restoran işletmelerinde karşılaşılan hizmet hataları ve bu hatalar karşısında müşterilerin
beklentileri ile işletmelerin gerçekleştirdikleri telafileri; telafilerin beklentileri
karşılamadığı durumlarda ise ne tür beklentilerin olduğu keşifsel bir araştırma ile ortaya
konmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular alanyazında gerçekleştirilen önceki çalışmalar
ile karşılaştırılarak alanyazına yönelik çıktılar şeklinde ve restoran işletmelerinin
faydalanabileceği şekilde uygulamacılara yönelik çıktılar şeklinde yorumlanmıştır.
Alanyazına Yönelik Çıktılar
Tüketicilerin alakart restoranlarda yaşadıkları hizmet başarısızlıkları ve hizmet telafi
uygulamalarını araştıran bu çalışmanın bulguları alanyazında daha önce gerçekleştirilen
çalışmaların bulguları ile bir kısım benzerlik ve farklılıklar taşımaktadır. Katılımcıların
yaşadıkları hizmet başarısızlıkları kategorileri sıklıklarına göre değerlendirildiğinde ilk
sırada “hizmet ulaştırma sürecine ilişkin başarısızlıklar”, ikinci sırada “beklenmedik ve
uygunsuz çalışan davranışlarından kaynaklı başarısızlıklar” ve son olarak çok düşük
sayıda “özel ihtiyaç ve isteklerine yönelik başarısızlıklar” şeklinde sıralanmıştır. Bu
bulgular, Hoffman vd. (1995), Mack vd. (2000), Tsai ve Su (2009) ve Swanson ve Hsu’nun
(2009) çalışmalarıyla birebir benzerlik taşımaktadır. Ancak, Othman, Zahari ve Radzi
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(2013) ve Bitner vd.’nin (1990) çalışmalarıyla yaşanan sıklıkların sıralaması bakımından
farklılıklar bulunmaktadır.
Araştırma kapsamında katılımcıların en sık yaşadığı hizmet başarısızlık türleri, yaşanma
sıklığına göre sırasıyla yavaş hizmet, çalışanların kaba ve kibirli davranışları, çalışanların
ilgisiz ve umursamaz hizmet sunumları, siparişin geç alınması, yanlış siparişin
getirilmesi, yiyecek-içeceğin içinden yabancı madde çıkması, çalışanların hitap sorunu ve
grup halindeki bireylere farklı zamanlarda siparişlerin gelmesi olarak bulgulanmıştır. Bu
bulgular; Hoffman vd. (1995), Su ve Bowen (2000), Dutta, Venkatesh ve Parsa (2007),
Kitapçı (2008), Warden, Huang ve Chen (2008), Liu ve Jang (2009), Ro ve Wong (2012),
Albayrak (2013), Şahin, Çakıcı ve Güler (2014), Dalgıç, Güler ve Birdir’in (2016) araştırma
bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Bu çalışmaların bir kısımında değinilen ürünlerin
lezzeti, fiyatların yüksekliği ve restoran atmosferine yönelik hizmet başarısızlıkları
katılımcılar tarafından az sayıda dile getirilen sorunlar olmuştur.
Araştırma kapsamında ortaya koyulan bir diğer konu da katılımcıların karşılaştıkları
hizmet başarısızlıkları karşısında deneyimledikleri ve bekledikleri hizmet telafileri
olmuştur. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların en fazla dağıtımsal en az ise
prosedürel telafileri algıladığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgular Dutta vd.’nin (2007)
araştırmasıyla benzerlik gösterirken (Amerikalı katılımcılar açısından), Tax vd. (1998) ve
Othman vd.’nin (2013) araştırmasıyla farklılık göstermektedir. Katılımcıların dağıtımsal,
prosedürel ve etkileşimsel telafi uygulamaları çerçvesinde en sık deneyimledikleri
uygulamaların sırasıyla; özür dilenmesi, ücretsiz yiyecek-içecek ikram edilmesi, ürüne ait
hatanın düzeltilerek tekrar servis edilmesi, sorunun tekrar olmayacağına yönelik teminat
verilmesi ve sorunlu ürünün yenisiyle değiştirilmesi olduğunu ifade etmiştir. Bu
bulgular; Hoffman vd. (1995), Mack vd. (2000), Tsai ve Su (2009), Silber vd. (2009) ve
Özdemir, Çalışkan ve Yılmaz’ın (2015) araştırma bulgularıyla benzerlik göstermektedir.
Bununla birlikte bu çalışmaların bir kısımında değinilen telafi uygulamalarından “bir
dahaki seferde kullanılmak üzere kupon verilmesi” ve “yaşanan başarısızlık nedeniyle
ücret alınmaması” araştırma bulgularında çok az yer alan telafilerdir.
Alanyazındaki çalışmalarla benzerlik gösteren bir başka bulgu da katılımcıların önemli
bir kısmının hizmet başarısızlıkları deneyimlerinin akabinde işletmelerden herhangi bir
hizmet telafi çabası görmedikleri bulgusudur. Katılımcıların %41’i işletmelerin herhangi
bir hizmet telafi çabası içine girmediğini ifade etmiştir. Bu bulgu, katılımcıların yaklaşık
olarak ¼’ünün hizmet telafi stratejileriyle karşılaşmadıklarını ifade eden çalışmalar ile
(Hoffman vd., 1995; Mack vd., 2000; Ro ve Wong, 2012; Tsai ve Su, 2009; Black ve Kelley,
2009; Ro ve Wong, 2012) benzerlik göstermektedir.
Uygulayıcılara Yönelik Çıktılar
Gerçekleştirilen araştırma sonucunda tüketicilerin en sık yaşadıkları hizmet
başarısızlıklarının “hizmet ulaştırma sürecine ilişkin başarısızlıklar” ve “beklenmedik ve
uygunsuz çalışan davranışlarından kaynaklı başarısızlıklar” olduğu görülmektedir. Bu
noktada restoran yöneticilerinin bu hizmet başarısızlıklarını dikkatle ele alması, bu
başarısızlıkların yaşanmasına neden olan durumları tespit etmesi ve tekrar yaşanmaması
için gereken önlemleri alması gerekmektedir. Bilhassa hizmet kalitesi ve çalışanların
tutum ve davranışları bağlamında ciddi önlemlerin alınması gerektiği katılımcıların
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yorumlarındaki, “bir daha asla gitmem” ve “üç yıldır gitmiyorum” gibi geleceğe yönelik
davranışsal eğilimlerini belirten cümlelerden de anlaşılmaktadır.
Hem alanyazındaki çalışmalar hem de bu araştırma, restoran tüketicilerinin en az
¼’ünün işletmelerden hiçbir telafi hizmeti almadan ayrıldığını ortaya koymaktadır.
Restoranların yaşanan başarısızlıklar karşısında tüketicilerin beklediği hizmet telafisini
karşılayan ya da aşan bir hizmet telafisi sunması gerekirken, telafilerin hiç yapılmaması
işletmelerin gelecekte sadık müşterilerin azalmasına ve işletmenin imajının zarar
görmesine neden olabilecektir. Swanson ve Hsu (2009) tüketicilerin aldığı hizmetten
memnun kalmadığı için işletmeyi değiştime eğilimlerinin %42,3, buna karşın hizmet
telafisi yaşayan tüketicilerde bu oranın %27,9 olduğunu belirtmektedir. Buradan
hareketle hizmet telafi stratejilerinin tüketicileri sadık müşteriler haline getirmede önemli
bir araç olduğu söylenebilir.
Gerçekleştirilen bu araştırma neticesinde tüketicilerin dağıtımsal hizmet telafilerini
beklendikleri sayının altında buna karşın etkileşimsel ve prosedürel hizmet telafilerini
niceliksel olarak beklediklerinden daha fazla algıladıkları ortaya çıkmıştır. Ek olarak
dağıtımsal telafi stratejilerinden ücret alınmama telafisinin azlığı, etkileşimsel telafi
stratejilerinde özür dileme dışında başka bir uygulamaya gidilmemesi (bilgilendirme,
çaba sarf etme, empati vb.) ve prosedürel telafi stratejilerinin tüketiciler tarafından düşük
seviyede algılanmış olması dikkat çekici bulgulardır. Alanyazındaki araştırmalar
(Hoffman vd., 1995; Mack vd., 2000; Tsai ve Su, 2009), dağıtımsal telafi uygulamalarının
(ücretsiz ikram verilmesi, fiyatta indirim yapılması, kupon verilmesi, sorunlu ürünün
yenisiyle değiştirilmesi, sorunlu ürünün yenisiyle değiştirilmesine ek olarak ikramda
bulunulması, sorunlu ürünün hatasının düzeltilerek geri getirilmesi), en yüksek telafi
memnuniyetine sahip uygulamalar olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla tüketicilerin
dağıtımsal telafi beklentilerinin karşılanmaması işletmeler açısından soruna yol
açabilecek bir husustur.
İşletmelerin farkına varması gereken bir durumda da dağıtımsal telafilerin herşey
olmadığıdır. Bazı durumlarda etkileşimsel veya prosedürel adalet, maddi somut
getirilerden daha faydalı olabilir (Hocutt vd., 2006; Warden vd., 2008). Önemli olan
nokta, hizmet telafilerinin yaşanan başarısızlığa uygun ve ayarında yapılmasıdır. Mack
vd. (2000), hizmet telafileri arasında tüketicilerin işletmeye tekrar gelmesinde en etkili
olabilecek uygulamanın indirim olduğunu, buna karşın ücretsiz ikram veya aşırıya kaçan
telafilerin diğer telafilerden daha fazla işe yarayan uygulamalar olmadığını
belirtmektedirler. Ayrıca, doğru yöntemin pahalı telafiler yapmaktan ziyade uygun olan
telafileri yapmak olduğu da ifade edilmiştir. Maxham (2001), tüketicilerin
memnuniyetleri ve tekrar satın alma eğilimlerinde en yüksek etkiyi tahmin edilenin
aksine orta seviyede telafiler sunmanın sağladığını belirtmiştir. Bu araştırmadaki ilginç
bulgu, olumlu deneyimleri yayma niyetlerinde düşük ve orta seviyede telafiler sunmanın
etkili olduğunun belirtilmesidir. Wirtz ve Mattila (2004) da benzer şekilde hizmet telafi
stratejilerinin bir dengesi olması gerektiğini, birçok küçük ama önemli unsurun fark
yaratabileceğini belirtmektedir. İçten ve samimi bir özür dilemenin tüketicilerin maddi
kayıplarını karşılamasa da, bu yapılmadığı takdirde sorunun daha da ağırlaşabileceği ve
davranışsal eğilimler bakımından işletmeye fazla bir fayda da yaratmayabileceği ifade
edilmektedir.
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Akademik Öneriler
Alakart restoranlarda yaşanan hizmet hatalarını konu edinen bu araştırma, keşifsel
amaçla gerçekleştirilmiştir. Sonraki araştırmalarda amacın tanımlayıcı, hatta deneysel
düzeye çıkarılmasında fayda olabilir. Araştırmanın çalışma evreninin belli düzeyde
homojen olduğu söylenebilir. Bu nedenle, sonraki araştırmalarda toplumun her
kesimden tüketicilerin örneğe alınabileceği araştırmalara ihtiyaç duyulebilir. Bununla
birlikte örneklem farklılığı bireysel ve grup tüketiciler ya da farklı nitelikteki restoranlar
(özellikli, üst kalite vb.) bağlamında çeşitlendirilebilerek karşılaştırmalı araştırmalar
tasarlanabilir. Bu araştırmada yalnızca hizmet başarısızlığı ve hizmet telafileri ile
sınırlandırılan kapsam, gelecekteki çalışmalarda tüketicilerin hizmet başarısızlıklarına
yönelik görüşleri içerisindeki ifadelerden hareketle ya da ilave sorular aracılığıyla
duygusal tepkiler, telafi memnuniyeti, genel memnuniyet durumu ve davranışsal
eğilimler bağlamında nitel veya nicel araştırma türlerinde incelenebilir. Ayrıca yaşanan
hizmet hataları ve beklenen telafi türleri arasındaki ilişki çoklu uyum, önem-performans
ve/veya bitişme analizi (konjoint) ile ortaya konması, alanyazına potansiyel katkı
sağlayabilecek teknikler olarak nitelendirilebilir.
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ÖZET
Günümüzde sosyal medya her alanda olduğu gibi yeme- içme alanına yönelik olarak da
aktif olarak kullanılmaktadır. İnternetin gelişimi ile birlikte tüketiciler yorumlarını
işletmelere ulaştırma sürecinin ötesine giderek tüketiciden tüketiciye yönelen bir iletişim
süreci içine girmektedir. Bu nedenle de tüketici sosyal medyayı, deneyimlerini paylaştığı
bir platform olarak değerlendirmektedir.
Çalışma, Eskişehir ilinde bulunan restoranlara yönelik yapılmış olan tüketici yorumlarını
nitel bir bakış açısıyla ele alarak, Eskişehir’ de faaliyet gösteren 1. Sınıf turizm işletme
belgeli restoranlara yönelik yapılmış olan tüketici yorumlarını tümevarımsal içerik analizi
kullanarak incelenmiştir. Elde edilen veriler, yiyecek içecek işletmeleri için uyarlanan
DINESERV hizmet kalitesi boyutları temel alınarak analiz edilmiştir.
Çalışma sonucunda Eskişehir’deki restoranların hizmet kalitesi boyutlarına yönelik
yorumların en çok “"yemek kalitesi” (210) alt teması altında toplandığı görülmektedir. Bu
tema altındaki “yemeklerin lezzeti”ne (121) yönelik göstergelerin fazla olması restoran
tüketicilerin hizmet kalitesini değerlendirirken öncelikle yemeklerin tadına önem
verdiklerini göstermektedir. Daha sonra ise sırasıyla “personel” (128) alt teması altında
bulunan “ilgili olma” (55), hizmet çevresi (110) alt teması altında bulunan “ambiyans” (64),
“servis hızı” (74) ve fiyat (39) gibi göstergelerin fazla olması tüketicilerin hizmet kalitesini
değerlendirirken önem verdiği boyutları ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, DINESERV, Restoran Tüketici Yorumları, Foursquare,
Eskişehir.
GİRİŞ
Tüketiciler ürün ve hizmetlere dayalı görüş ve yorumlarını, gelişen bilgi sistemleri ve
internet aracılığıyla kolay bir şekilde paylaşabilmektedirler. Bu anlamda kullanılan sosyal
medya; kullanıcıların bilgilerini, görgülerini, ilgi alanlarını internet ya da mobil sistem
aracılığı ile paylaştıkları sosyal platformlar olarak tanımlanmaktadır (Eröz ve Doğdubay,
2012).
Sosyal medya ve sosyal platformlar tüketiciye, satın alma karar aşamasında işletmelerin
reklam ve pazarlama stratejileriyle yetinmek zorunda kalmadan, diğer tüketicilerin
deneyim, görüş ve değerlendirmelerine ulaşabilme şansı sunmaktadır. 2009 yılında
ABD'de Naveen Selvadurai ve Dennis Crowley tarafından geliştirilen Foursquare de bu
platformlardan biridir. Söz konusu platform, 65 milyondan fazla mekanı içerisinde
barındıran ve milyonlarca internet kullanıcısı tarafından tercih edilen popüler bir yorum
paylaşım sitesidir (Foursquare, 2016).
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Hizmet kalitesi kavramı ise, tüketicilerin satın almak istedikleri hizmetten beklentileri ve
satın aldıktan sonra o hizmet ile ilgili algılamaları arasındaki farktır (Parasuraman vd.
1988). Hizmet kalitesinin ölçümü önemlidir fakat diğer yandan oldukça zordur.
Dolayısıyla alanyazında hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik çok sayıda çalışma yapılmış,
görüşler ve model önerileri, sistematik bir gelişimi takip etmiştir (Seth vd., 2005).
Bunlardan yaygın olarak kullanılan SERVQUAL ölçeğinin orijinali ya da uyarlanmış hali,
hizmet sektörünün birçok dalında farklı isimlerle kullanılmıştır (Ladhari 2008). Nitekim
yiyecek içecek işletmeleri de bu alanlardan biridir ve hizmet kalitesinin ölçümüne yönelik
ilgili alanda çok sayıda çalışma yapılmıştır (Bojanic ve Rosen 1994; Lee ve Hing 1995;
Yüksel ve Yüksel, 2002; Andaleeb ve Conway, 2006). DINESERV ise yiyecek içecek
işletmelerinde kullanılan ve bahsi geçen model önerilerinden bir tanesidir.
Çalışmada öncelikle sosyal medya ve DİNESERV hizmet kalitesi ölçüm modeli konuları
ele alınmış olup, Eskişehir’de bulunan 1. Sınıf turizm işletme belgeli restoranlara yönelik
yapılmış olan tüketici yorumları tümevarımsal içerik analiz yöntemi ile
değerlendirilmiştir. Çalışma, Eskişehir’de bulunan restoranların hizmet kalitesi
boyutlarına göre özelliklerini ortaya çıkarmanın yanında Eskişehir’de bulunan 1. sınıf
restoranların özelliklerine yönelik olarak da ipuçları sunmayı da hedeflemektedir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Sosyal Medya
Web 2.0 teknolojisi olarak da adlandırılan sosyal medya (Fox, 2009), internetin geleneksel
tek yönlü yapısını kullanıcı lehine çevirerek, internet içeriğine katkıda bulunulabilen daha
sosyal ve etkileşimli bir platform haline gelmiştir (Rad ve Benyoucef, 2011). Kullanıcı
etkisiyle gelişen ve yayılan sosyal medya ağları her geçen gün daha da popüler birer mecra
haline gelmektedir. Bu anlamda sosyal medya ağları, tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi,
kullanıcının aile ve arkadaş çevresinin yoğun olarak bulunduğu platformlar olması
nedeniyle ticari anlamda değer yaratabilen topluluklar haline gelmeye başlamıştır (Rad ve
Benyoucef, 2011).
Sosyal medya hemen hemen bütün sektörlerde, işletmeler ve kullanıcılar tarafından tercih
edilmektedir (Cuddy ve Glassman, 2010). Restoranların dâhil olduğu yiyecek içecek
sektörü de sosyal medyanın yoğun olarak kullanıldığı sektörlerden biridir. Restoran
tüketicileri de internet tabanlı sosyal medya ağlarını etkin bir biçimde kullanmaktadırlar.
Foursquare uygulaması, güvenliği sağlanmış bir topluluğun tavsiyeleri ile yeni mekanlar
keşfetmeye yardımcı olmakta ve yalnızca ziyaretçi yorumlarının paylaşılabileceği bir
platform olarak ele alınmaktadır (Foursquare, 2016). Gnip 2013 yılı verilerine göre, Türkiye
Foursquare kullanımında Avrupa’da birinci konumda iken dünyada ABD’den sonra ikinci
ülke konumundadır (Foursquare Türkiye, 2016). Bu uygulama 2014 yılı itibari ile Swarm
uygulaması ile desteklenmektedir. 2014 yılından itibaren yer bildirimi Swarm üzerinden
yapılmakta Foursquare sitesi yalnızca ziyaretçi yorumlarının paylaşılabileceği bir platform
olarak ele alınmaktadır (Foursquare, 2016).
DİNESERV Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli
SERVQUAL önermelerinden yararlanılarak hazırlanan DINESERV ile yapılan ilk
çalışmada; Stevens ve diğerleri (1995) tüketicilerin, kendi kalite ve değer standartlarını
karşılayan restoranları tercih ettiğini belirtmektedir. DINESERV, tüketicilerin bir
restoranın kalitesine ilişkin görüşlerini belirlemeye yarayan güvenilir ve oldukça kolay bir
ölçüm aracıdır. Hizmet kalitesi standartlarından oluşan 29 önermenin yer aldığı ankette,
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beş kategori bulunmaktadır: fiziksel özellikler (1.-10. önermeler), güvenilirlik (11.-15.
önermeler), heveslilik (16.-18. önermeler), güven (19.-24. önermeler) ve empati (25.-29.
önermeler). Restoranın fiziksel kanıtlarını açıklayan ilk kategoriden sonra yemeğin
sıcaklığı ve tazeliği, faturanın doğruluğu ve sipariş verilen yemeğin doğru şekilde
getirilmesi güvenilirliği; tüketiciye menü seçiminde ya da buna benzer isteklerinde
yardımcı olma ise hevesliliği ifade etmektedir. Restoranın personeline ve temizliğine
güven dördüncü boyutu açıklarken çalışanların kendilerini tüketicilerin yerine koyarak
onların beklentilerine özen göstermesi ve problemlerini çözmeye çalışması da empatiyi
açıklamaktadır. Bir restoran bu anketi tüketicilerine uygulayarak onların restoran
kalitesini nasıl gördüğünü, yaşanan problemlerin nelerden kaynaklandığını ve bu
problemin çözümüne ilişkin ipuçlarını yorumlayabilmektedir. Bunun yanında tüketicinin
restorandan beklentileri de anlaşılabilmektedir.
Restoranda sunulan kaliteli hizmetin etkileri konusunda yapılan çalışmalar, genellikle
tüketici tatminine odaklanmaktadır (Andaleeb ve Conway, 2006). Bunun yanında tekrar
gelmeye, restorandaki yemek seçimine, ağızdan ağıza iletişime vb. olan etkileri de
araştırılmıştır (Kim vd., 2009). Almanza ve diğerleri (1994), üniversitelerde yiyecek içecek
hizmeti sağlayıcılarının tüketicilerin tatminini etkileyen 17 özelliği olduğunu ifade
etmiştir. Yemeğin kalitesi, temizlik, elverişli konum, uygun fiyat, besleyici yemekler ve
hizmetin hızı yüksekokul öğrencileri arasında yapılan araştırmada önemli özellikler olarak
belirlenmiştir. Hem fast food restoranlarında (Pettijohn vd., 1997) hem de Çin
restoranlarında (Qu, 1997), yemeğin kalitesi tüketicilerin tekrar gelme kararlarındaki en
önemli unsurlardan biri olarak tespit edilmiştir. Benzer sonuçlar farklı çalışmalarla da
desteklenmiş, yemeğin kalitesi belirleyici unsur olarak ortaya konulmuştur (Mattila, 2001;
Hume vd. 2002; Lee, 2004).
Yapılan çalışmalarda tüketicinin hizmet kalitesini değerlendirirken dikkate aldığı önemli
bir faktör olarak fiziksel çevre konusudur. Bu kapsamda restorandaki oturma düzeni,
dekorasyon, müzik gibi unsurlar tüketici davranışlarını ve onların mekândaki sosyal
etkileşimlerini şekillendirmektedir (Yüksel ve Yüksel, 2002). Bir diğer önemli unsur olarak
restoranın uygun konumu, tüketiciler için önemli bir motivasyona karşılık gelmektedir
(Matilla, 2001). Bu kapsamda restoranın telefonla rezervasyon alması, park yerinin olması
gibi unsurlar sayılabilmektedir (Kivela vd. 2000). Klassen vd.’nin (2005) de vurguladığı
gibi tüketiciler restoran tercihlerinde bir başka boyuta daha önem vermektedirler. Bu
boyut, fiyatın uygunluğudur ve tüketici tercihleri üzerinde kayda değer bir etkisi vardır.
Tsai vd. (2007) Tayvan’da zincir restoran işletmelerin tüketicileri üzerinde bir araştırma
yaparak genel hizmet kalitesinin; sıcak ve samimi bir ortam, hijyen, hizmette gösterilen
titizlik, konfor, fiziksel kanıtlar, uygunluk ve iç dizayn olmak üzere yedi faktörden
etkilendiğini tespit etmiştir. Kim ve diğerleri (2009) gerçekleştirmiş oldukları çalışmada
hizmet kalitesini oluşturan; yemek kalitesi, hizmet kalitesi, fiyat ve değer, atmosfer ve
uygunluk olmak üzere beş boyuttan bahsetmişlerdir. Diğer yandan Markovic ve diğerleri
(2010) ise önceki çalışmalardan farklı olarak yedi faktör bulmuştur. Bunlar: tesisin ve
personelin temizliği ve dış görünüşü, güven, bireysel dikkat, tatmin ve sadakat, temel
ihtiyaçlar, heveslilik ve güvenilirliktir. Bu bağlamda DINESERV’in boyutlarının yapılan
çalışmalarla birlikte yemek kalitesi, personel, atmosfer, uygunluk, fiyat, değer, lavabo ve
tuvalet, şikayet bildirimi, servis kalitesi, hizmet ve sanitasyon, menü çeşitliliği, porsiyon
büyüklüğü, evinde gibi hissetme gibi boyutlardan oluştuğu görülmektedir (Bekar ve Kılıç,
2015).
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YÖNTEM
Araştırma modeli
Eskişehir’de bulunan 1. Sınıf restoranların hizmet kalitesi boyutlarına göre
değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemi temel alınarak
desenlenmiştir.
Katılımcılar
Bu araştırmanın temelinin dayandığı veriler sosyal medyadan alınmıştır. Veriler,
www.foursquare.com adresinde bulunan Eskişehir’deki 1. Sınıf restoran tüketicilerinin
restoranlara ait yorum ve görüşlerinden oluşmaktadır. Araştırmaya dâhil edilen tüketici
yorumları nitel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan amaçlı örnekleme yöntemlerinden
ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Katılımcılar, 15 Nisan
2015- 15 Nisan 2016 tarihlerinde arasında, Eskişehir’de bulunan 1. Sınıf restoranlara
yorum yapmış olma ölçütlerine göre seçilmiştir. Restoranların seçiminde ise temel ölçüt
Eskişehir’de bulunan restoranların Turizm Bakanlığına bağlı 1.sınıf işletme belgeli
olmalarıdır.
Veri toplama araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak sosyal medya üzerindeki ziyaretçi yorumları ve
araştırma günlüklerinden yararlanılmıştır. Ziyaretçi yorumları Nvivo 11 programı
aracılığı ile Foursquare adlı siteden alınmıştır. Araştırma verilerini, Foursquare adlı siteye
15 Nisan 2015-15 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ziyaretçi yorumları
oluşturmaktadır. Araştırmada Foursquare adlı sitenin seçilmiş olmasının temel nedeni
2009 yılında kurulmuş olan bu sitenin 65 milyondan fazla mekanı içerisinde barındırması
ve milyonlarca internet kullanıcısı tarafından tercih edilen popüler bir yorum paylaşım
sitesi olmasının yanında Türkiye’de yaygın olarak kullanılıyor olmasıdır.
Veri toplama süreci ve analizi
Eskişehir’de bulunan 1. Sınıf yiyecek- içecek işletmelerinin sosyal medya üzerindeki
ziyaretçi yorumlarının hizmet kalitesine göre değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışma
kapsamında öncelikle Eskişehir’de bulunan 1. Sınıf restoranların isimlerine ulaşılmıştır
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016). Kültür ve Turizm Bakanlığı sayfasında bulunan 16
restoran incelenerek, altı tanesinin kapatıldığı görülmüştür. Bu nedenle 10 restorana
yönelik yapılmış olan yorumlara ulaşmak amacıyla Foursquare isimli siteye üye
olunmuştur. Belirtilen tarih aralığındaki 10 yiyecek içecek işletmesine yönelik olarak
ziyaretçiler tarafından yapılmış olan yorumlara ulaşılmıştır. Ancak restoranlardan bir
tanesinin Aralık ayında açılmasından dolayı çalışmanın kapsamı dışında bırakılmak
yerine dört aylık verileri analiz edilmiştir. Bu yorumlar herkese açık olduğundan herhangi
bir etik sorun teşkil etmemektedir. 734 yorum içerisindeki 19 yorum sadece şekil, ifade ve
resimlerden, 49 yorum yalnızca yemek isimlerinden oluştuğu için ve 94 yorum da çok
genel olduğu gerekçesiyle kapsam dışında bırakılmıştır. Analize hazırlanan veriler içeriğe
dayalı betimsel analiz yöntemi ile tümevarımsal olarak analiz edilmiştir. Bu analiz yöntemi
daha çok araştırmanın kavramsal yapısının önceden belirlendiği araştırmalarda
kullanılmaktadır. Dolayısıyla araştırmadan elde edilen veriler alanyazın doğrultusunda
önceden belirlenmiş temalara dayalı olarak kodlanmış ve sınıflandırılmıştır (Yıldırım ve
Şimşek, 2005).
BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
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Araştırma amacı doğrultusunda sosyal medyadaki restoran ziyaretçi yorumlarının hizmet
kalitesi boyutları göre değerlendirilmesi sonucunda restoranın hizmet kalitesi ana teması
altında 6 alt tema belirlenmiştir. Bu temalar; “yemek kalitesi, personel, hizmet çevresi,
servis kalitesi, fiyat ve güven” şeklindedir. Bu ana temaların altına ise alanyazınla ilişkili
olarak kodlar belirlenmiştir (Tablo-1) .
Tablo 1. Restoranların hizmet kalitesine göre değerlendirilmesinde yer alan temalar
Ana tema

Alt temalar

Ambiyans (64)

Personel (128)

Yemeklerin lezzeti (121)
Yemeklerin çeşitliliği (29)
Yemeklerin sunumu (25)
Porsiyon büyüklüğü (17)
Yemeklerin tazeliği (10)
Yemeklerin ısısı (7)
İlgili olma (55)
İlgisiz olma (30)
Güleryüzlü olma (22)
Hatalı rezervasyon alma (6)
Hatalı servis yapma (4)
Kötü uslüp kullanma (4)
Dış görünüş (3)
Sayıca yetersiz olma (2)
Koordinasyon eksikliği (1)
Hatalı sipariş alma (1)
Müzik (29)
Gürültü (9)
Havalandırma (8)
Temizlik (7)
Ferahlık (4)
Koku (3)
Aydınlatma (3)

Hizmet çevresi (110)

Tasarım (46)

Restoranların Hizmet Kalitesi Boyutları

Yemek kalitesi (210)

Kodlar

Servis kalitesi (74)
Fiyat (39)

Dekor (20)
Manzara (16)
Konum (5)
Menü (4)
Renk (1)

Servis hızı (74)
Uygun fiyat (20)
Yüksek fiyat (19)

Güven (8)

Yemek kalitesi
Yemek kalitesi temasının altında bulunan kodlar sınıflandırılmıştır. Bunlar; “yemeklerin
lezzeti”(121), “yemeklerin çeşitliliği”(29), “yemeklerin sunumu”(25), “porsiyon
büyüklüğü” (17), yemeklerin tazeliği (10) ve “yemeklerin ısısı”(7) şeklindedir. Yemek
kalitesi ziyaretçiler tarafından en fazla yorum yapılan temadır. Bu temayı oluşturan kodlar
incelendiğinden tüketicilerin en önemli olarak gördüğü konular yemeklerin lezzet,
çeşitlilik ve sunumu olduğu görülmektedir.
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Personel
“Personel” (128) alt temasının altındaki kodların; ilgili olma (55), ilgisiz olma (30),
güleryüzlü olma (22), hatalı rezervasyon alma (6), hatalı servis yapma (4), kötü uslüp
kullanma (4), dış görünüş (3), sayıca yetersiz olma (2), koordinasyon eksikliği (1), hatalı
sipariş alma (1) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle personelin
ilgili, ilgisiz ve güler yüzlü olması davranışların, tüketiciler açısından yemek kalitesinden
sonra en önemli hususları oluşturduğu saptanmıştır.
Hizmet çevresi
Hizmet çevresi (110) temasının altındaki kodlar “Ambiyans” (64) ve “Tasarım” (46) olmak
üzere iki grupta sınıflandırılmıştır. Ambiyansa yönelik tüketici yorumları; müzik (29),
gürültü (9), havalandırma (8), temizlik (7), ferahlık (4), koku (3) ve aydınlatma (3) iken;
tasarıma yönelik tüketici yorumları; dekor (20), manzara (16), konum (5), menü (4) ve renk
(1) gibi konularda yoğunlaşmıştır.
Servis kalitesi
“Servis kalitesi” (74) alt teması incelendiğinde, tüketici yorumlarının “servis hızı” (74)
konusunda odaklandığı görülmektedir. Tüketicilerin restoranların servis kalitesini
değerlendirirken en fazla servis edilecek yiyecek ve içeceklerin servis hızına yönelik yorum
ve görüşlerine rastlanmıştır. Bu bağlamda tüketicilerin servis hızını önemsedikleri
bulgusuna ulaşılmıştır.
Fiyat
“Fiyat” (39) temasının altında bulunan kodlar uygun fiyat (20) ve yüksek fiyat (19) olmak
üzere sınıflandırılmıştır. Tüketici yorumları dikkate alındığında fiyatın değerlendirilmesi
aşamasında hizmetin karşılığı olan fiyatın alınan hizmetin kalitesine göre uygun ya da
yüksek olarak değerlendirdiği görülmüştür. Bu bulgu tüketicilerin hizmet kalitesini
değerlendirirken fiyat boyutunu da dikkate aldıklarını göstermektedir.
Güven
Alt temalardan sonuncusu olan güven (8) incelendiğinde; tüketicilerin yorumlarında genel
olarak işletmenin tüketiciye garanti ettiği hizmeti vermediği ya da eksik olarak verdiğini
belirttikleri görülmektedir. Bu sonuçtan hareketle hizmet kalitesinde işletmenin tüketiciye
sağladığı güvenin hizmetin kalitesini değerlendirirken önemli bir noktayı oluşturduğu
anlaşılmıştır.
SONUÇ
Son yıllarda teknolojinin gelişimi ve teknoloji kullanıcı sayısının artması ile sosyal medya
üzerinde yorum ve görüş paylaşma davranışı da artmıştır. Restoranlara yönelik yapılan
bu yorum ve değerlendirmeler tüketicilerin o hizmeti tercihine etki etmesinin yanında
restoranların verdikleri hizmetlerin satışlarına da önemli etkide bulunmaktadır. Yapılan
bu yorum ve değerlendirmelerin olumlu veya olumsuz yönleri, o işletmenin gelecekte
belirleyeceği stratejileri açısından da önem taşımaktadır.
Eskişehir’de bulunan restoran ziyaretçi yorumlarının restoran hizmet kalitesi boyutlarına
göre analiz edilmesini amaçlayan bu araştırma sonuçlarına göre yorumların en çok
“"yemek kalitesi” ana teması altında toplandığı görülmektedir. Bu tema altındaki
“yemeklerin lezzeti” (114) alt temasına yönelik göstergelerin fazla olması restoran
ziyaretçileri hizmet kalitesini değerlendirirken öncelikle yemeklerin tadına önem
verdiklerini göstermektedir. Bu sonuç benzer çalışmalarda da belirtildiği gibi (Pettijohn
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vd. 1997; Qu, 1997; Mattila, 2001; Hume vd., 2002; Lee, 2004) yemeğin kalitesinin belirleyici
bir unsur olduğunu ortaya koymuştur. Yemek kalitesi teması altında bulunan “yemeklerin
çeşitliliği” (27) ve “yemeklerin sunumu” (25) ziyaretçilerinin önemli olarak gördüğü
boyutlar arasında yer almaktadır.
Hizmet kalitesi ana teması altında bulunan “ilgili personel” (53) ve “servis hızı” (74) alt
temaları alanyazın çalışmalarda olduğu gibi (Tsai vd., 2007) ziyaretçiler tarafından en fazla
yorum alan hizmet kalitesi alt teması altında toplanmıştır. İlgili personelin davranışları,
bilgi düzeyi, sunumu, tüketiciye olan yaklaşımı tüketici memnuniyetinin sağlanmasında
ve sadık tüketicilerin yaratılmasında önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Yiyecek
içecek işletmelerinin rekabette başarılı olabilmelerinin en önemli yolu verilen hizmetin
kalitesi ve tüketici memnuniyetinin sağlanmasıdır. Hizmet kalitesi ana teması altında
“ilgili personel” ve “servis hızı” alt temalarının yüksek oranlarda çıkmış olması da
tüketicilerin bu konuya önem verdiklerini göstermektedir.
“Yemek deneyimi toplam değeri” (104) restoran ziyaretçileri tarafından önemli görülen
bir faktördür. Bunun yanında “fiyat” (38) da tüketiciler tarafından hizmet kalitesinin
önemli bir boyutu olarak görülmüştür. Bu sonuç alanyazında Klassen ve diğerlerinin
(2005) çalışmasında da ortaya koyduğu “fiyat önemlidir ve tüketici tercihlerinde de kayda
değer bir etkisi vardır” görüşünü destekler niteliktedir. Fiyat rekabetinin yoğun olarak
yaşandığı yiyecek içecek sektöründe tüketicilerin fiyata duyarlı olmaları ve yaşadıkları
yemek deneyimin olumlu olarak sonuçlanmasını beklemeleri doğaldır.
Fiziksel çevrenin kalitesi temasının altında iki tane alt tema yer almaktadır. Bunlar;
“tasarım” (119) ve “ambiyans” (55) şeklindedir. Bu bağlamda araştırma sonucunda olduğu
gibi alanyazında gerçekleştirilmiş olan çalışmalarda da (Yüksel ve Yüksel, 2002; Tsai vd.,
2007; Kivela vd., 2000) fiziksel kanıtlar arasında sayılabilecek restoran özelliklerinin
tüketiciler tarafından önemli olarak görüldüğü saptanmıştır.
Son olarak tasarım temasının altında “konum” (4) restoranın konumunun önemli olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Konum bir çok çalışmada da önemli bir faktör olarak belirlenmiştir
(Matilla, 2001; Tsai vd., 2007). Yiyecek içecek işletmelerinin kolay ulaşılabilir olması,
tüketicilerin işletmeyi tercih etmesini sağlayan önemli faktörler arasında yer almaktadır.
Rekabet avantajı yaratmada yiyecek içecek işletmelerinin “konum” avantajını iyi
kullanmaları tüketicilerin rahat ve güvenilir bir şekilde işletmeyi tercih etmelerini
sağlayacaktır (Güler, 2005). Elde edilen sonuçlara bakıldığında sosyal medya üzerinden
yapılan yorumların alanyazında yapılan çalışma sonuçları ile örtüştüğü görülmektedir.
Çalışma sonuçları alanyazında restoran hizmet kalitesi bağlamında önemli sonuçlar
vermenin yanı sıra Eskişehir’de bulunan 1. Sınıf restoranlara yönelik olarak da ipuçları
sunmaktadır. Hizmet kalitesinin arttırılmasında önemli ipuçları veren bu çalışma ile
yiyecek içecek işletmelerinin daha iyi hizmet verebilmesi için personelin kalifiyeli
olmasına, servis hızının ve kalitesinin iyileştirilmesine, menülerin zenginleştirilmesine,
ambiyansın işletme konseptine uygun hale getirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, yemek konusunda marka haline gelmiş olan
illerimizde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerine ilişkin yorumların
değerlendirilmesi özellikle yemek kalitesi ve yaşanılan deneyim konusunun ne kadar
önemsendiğine ilişkin sonuçların değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Diğer bir çalışma ile
de yiyecek içecek yöneticilerinin sosyal medya üzerinden bırakılan yorumları nasıl
değerlendirdikleri, buna yönelik görüşleri ele alınabilir.
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TURİST ÇEKİM MERKEZİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS
ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI ÖRNEĞİ
Işıl ARIKAN SALTIK
Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Turizm Fakültesi
isilas@mu.edu.tr
ÖZET
Ölüdeniz Tabiat Parkı, sahip olduğu benzersiz doğal güzelliklerin yanı sıra eş zamanlı
olarak sunduğu hizmetlerin çeşitliliği nedeniyle rekabet gücü yüksek bir turist çekim
merkezi olarak öne çıkmaktadır. Önem performans analizi, hizmet kalitesini önem ve
performans olmak üzere iki boyut üzerinden ele alarak, basit ancak etkin bir şekilde
ölçebilen ve hizmet sektöründe yapılan çalışmalarda sıklıkla uygulanan bir analiz
tekniğidir. Bu çalışmada bir turist çekim merkezi olan Ölüdeniz Tabiat Parkı’nda hizmet
kalitesinin önem performans analizi ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle
Ölüdeniz Tabiat Parkı’nda yoğunlaşılması ve korunması gereken hizmetler ile düşük
öncelikli ve olası aşırılıkları barındıran hizmetlerin ayrıştırılmasına yönelik yönetsel
önerilerde bulunulması öngörülmektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçları
doğrultusunda, bünyesinde daha az boyut bulunan diğer tabiat parkları veya tek bir
boyuta sahip daha yalın turist çekim merkezlerinde sunulan hizmet kalitesini önem
performans analizi ile ölçme konusunda katkı sağlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Önem-Performans Analizi, Ölüdeniz, Tabiat Parkı
GİRİŞ
Ekonomiye sağladığı önemli katkı ile ön plana çıkan turizm sektörü esasında toplumların
birbirlerinin kültürlerini daha iyi tanımalarını ve anlamalarını da sağlayan, ekonomik
boyutu kadar sosyal, kültürel ve doğal boyutlara da sahip bir sektördür (Küçükaltan ve
Ultanır, 2012). Özellikle gelişmekte olan ve yatırıma tahsis edilen kaynakların sınırlı
olduğu ülkelerde, turizm yatırımlarının en etkin ve verimli bir şekilde yapılması bölgesel
kalkınmayı hızlandırmakta, bunun yanı sıra yarattığı kültürlerarası etkileşim ile
uluslararası barışa da destek olmaktadır (Çeken, 2003). Küreselleşme ve bilgi
teknolojilerindeki gelişmeler sonucunda hızlanan uluslararasılaşma sürecinde turizm
talebini arttırmak isteyen sektör paydaşları, uluslararası turizm hareketlerini etkileyen
faktörlerin yanı sıra güncel turist beklenti ve talep eğilimlerini de takip eden yönetsel
uygulamalara yönelmek durumundadırlar (Bahar ve Arıkan, 2010). Bu bakış açısı
doğrultusunda mikro açıdan konu değerlendirildiğinde turist çekim merkezi bünyesinde
sunulan hizmet ve ürünlerin de mevcut ve potansiyel ziyaretçilerin istek ve beklentileri
doğrultusunda güncellenmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Turist çekim merkezleri, sundukları farklı deneyimler ve çeşitli etkinlikler ile turizm
tüketiminde etkin bir rol sahibidir. Genellikle belirli bir destinasyonu ziyaret etmenin asıl
nedeni olan turist çekim merkezleri, turizm sürecinin önde gelen unsurlarından birisi
olarak kabul edilmektedirler (Richards, 2002). Bir destinasyonun ve ya turist çekim
merkezinin önem performans analizi ile değerlendirilmesinde, ziyaretçilere destinasyon
ile ilgili belirli niteliklerin kendileri için taşıdığı önem düzeyi ve ziyaretlerinde
deneyimledikleri performansların düzeylerini değerlendirmeleri istenmektedir. Bu
çalışmada bir turist çekim merkezi olan Ölüdeniz Tabiat Parkı’nın önem performans
analizi ile değerlendirilmesini sağlamak üzere kapsamlı bir ölçek geliştirilmesi
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amaçlanmaktadır. Böylelikle Ölüdeniz Tabiat Parkı’nda yoğunlaşılması ve korunması
gereken hizmetler ile düşük öncelikli ve olası aşırılıkları barındıran hizmetlerin
ayrıştırılmasına yönelik yönetsel önerilerde bulunulmasını sağlayacak bir araç
geliştirilmesi öngörülmektedir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Turist Çekim Merkezi
Alan yazına bakıldığında, turist çekim merkezi olarak nitelendirilmenin temel
koşulunun, bünyesinde eşsiz nitelikte bir şeylerin bulunması veya benzersiz deneyimler
sunulabiliyor olması olduğu görülmektedir (Schanzel ve McIntosh, 2000). Prideaux
(2002), taşra olarak nitelendirilen bölgelerde var olan turist çekim merkezlerinde turizmin
başarısında etken iki faktör olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki ziyaret etmeye değer
farklı bir şeylerin varlığı, ikinci faktör ise bu çekim merkezine erişimin kolaylığı olarak
ifade edilmektedir. Burada erişimden kast edilen sadece mesafesel uzaklık değil, aynı
zamanda ziyaretçilerin turist çekim merkezine ulaşımı ve bunun için katlanmaları
gereken maliyet ile ilgili değerlendirilmektedir.
Hizmet kalitesi, farklı hizmet sunmak ve etkin bir şekilde rekabet etmek isteyen
yöneticiler için giderek artan bir önem taşımaktadır. Hizmet kalitesini arttırmak için i
yöneticiler, tüketicilerin beklentilerine göre hizmet özelliklerini geliştirmeye öncelik
vermek durumundadırlar. Önem performans analizi sayesinde tüketiciler için taşıdığı
önem düzeyi üzerinden sunulan hizmetin kalitesi ölçülebilmekte, böylelikle kıt
kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayacak değerli bilgiler elde
edilebilmektedir. Önem performans analizi esasında etkin kaynak dağıtımının ve
yapılacak düzenlemelerde önceliklerin belirlenmesini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir
(Deng, 2007).
Ölüdeniz Tabiat Parkı
Tabiat parkı, “bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde
halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçaları” olarak tanımlanmaktadır
(TÜKÇEV, 2016). Türkiye’de 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle, toplamda 969.574,22
dekarlık alanı kaplayan 203 adet tabiat parkı bulunmaktadır (Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, 2016). Ülkemizde, var olan tabiat parklarının ilk ve en önemli
temsilcilerinden birisi olan Ölüdeniz Tabiat Parkı, sahip olduğu benzersiz doğal
güzelliklerin yanı sıra eş zamanlı olarak sunduğu hizmetlerin çeşitliliği nedeniyle rekabet
gücü yüksek bir turist çekim merkezi olarak öne çıkmaktadır.
Şekil 1. Ölüdeniz Tabiat Parkı - Genel Görünüm

Kaynak: Muğla Valiliği, Fethiye Foto Galeri (2016).
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Anadolu’nun güney batısında yer alan Teke Yarımadasında bulunan Ölüdeniz, Muğla
ilinin Fethiye ilçesine bağlı bir beldedir. Lagün (denizkulağı) oluşumu olması nedeniyle,
durgun bir göl görünümündedir ve eşsiz kumsalı ile 2006 yılında dünyanın en güzel
kumsalı seçilmiştir. Durgun görüntüsünün altında gerçekleşen sürekli su sirkülasyonu
sayesinde deniz suyu kendini yenilemektedir (Ölüdeniz Tabiat Parkı, 2016). 1983 yılında
Tabiat Parkı ilan edilen Ölüdeniz Lagünü ve çevresi; 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu,
2860 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 3821 sayılı Kıyı Kanunu
kapsamında, 1. derece doğal sit alanıdır (Bayramoğlu, 2003). İlk kez 2005 yılında aldığı
Mavi Bayrak’ı her sene yenilemeyi başararak temizliğini belgelemekte (TÜRÇEV, Mavi
Bayrak Türkiye, 2016) ve uluslararası bir turist çekim merkezi olma özelliğini
korumaktadır.
Önem Performans Analizi

Yüksek

II. KORUNMASI
GEREKENLER

III. DÜŞÜK ÖNCELİKLİLER

IV. OLASI AŞIRILIKLAR

Düşük

Yüksek

ÖNEM

I. YOĞUNLAŞILMASI
GEREKENLER

Düşük

Uluslararası alan yazında, turizm işletmeciliği alanında da yaygın bir kullanıma sahip
olan önem performans analizinin ulusal alan yazında görece daha yeni uygulanmaya
başladığı görülmektedir. Önem performans analizi, hizmet kalitesini değerlendirmek ve
yönetim stratejileri önermek üzere geliştirilen bir araştırma tekniğidir. Tipik olarak dikey
eksende önem ortalamaları, yatay eksende performans ortalamaları ile çizilen iki boyutlu
bir grafiğe dayanmaktadır. Önem ve performans eksenlerinin kesiştirilmesiyle ortaya
çıkan ve 2x2 büyüklüğündeki bir matriste yer alan her bir alan farklı yönetimsel
uygulamaları temsil etmektedir (Martilla ve James, 1977).

PERFORMANS
Şekil 2. Önem Performans Analizi Matrisi
Kaynak: Riviezzo vd., 2009: 754.
Şekil 2’de gösterilen matris kısaca açıklanacak olursa, ilk hücrede önem düzeyi yüksek
olmasına karşın performansı düşük olan; geliştirmek için çaba gösterimine yüksek önem
gösterimine işaret eden Yoğunlaşılması Gerekenler yer almaktadır. İkinci hücrede hem
önem düzeyi yüksek olan hem de yüksek performans sergilenen; rekabet gücünün
korunabilmesi veya kazanılması için fırsatlar sağlayabilecek Korunması Gerekenler
bulunmaktadır. Üçüncü hücre, önem düzeyi yüksek olmamasına karşın performansı
yüksek olan; kaynakların başka bir yerde kullanımının daha verimli sonuçlar
sağlayabileceği Olası Aşırılıkları temsil etmektedir. Dördüncü ve son hücrede ise önem
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düzeyi de performansı da düşük olan; üzerine ek bir dikkat gösterilmesine gerek
olmayan Düşük Öncelikliler yer almaktadır (Riviezzo vd., 2009).
Önem performans analizi, turistlerin sunulan hizmet performansına yönelik beklentileri
doğrultusundaki tatmin düzeyini anlamak için kullanılan bir tekniktir (Sörensson ve
Friedrichs, 2013). Önem performans analizinin esas amacı, çeşitli ürün ve hizmetlerin
belirli niteliklerinin performanslarını belirlerken verileri yorumlamayı kolaylaştırarak,
uygulamaya yönelik yönetimsel önerilerde bulunmaktır (Dwyer vd., 2012). Önem
performans analizi uygulamanın ön koşulu önemi ve performansı değerlendirilecek
kavramların ve ölçekte yer alacak unsurların doğru bir şekilde belirlenmesidir (Oh, 2001).
Önem performans analizi tekniği sayesinde, eş zamanlı olarak çok sayıda niteliğin
önemini ve performansını doğrudan ölçmek, özetlemek ve yorumlamak mümkün
olabilmektedir (Taplin, 2012).
YÖNTEM VE BULGULAR
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki; Türkiye’nin en önemli turist
çekim merkezlerinden birisi olan Ölüdeniz Tabiat Parkı’nın rekabet gücünü arttırabilmek
üzere yoğunlaşılması ve korunması gereken hizmetler ile düşük öncelikli ve olası
aşırılıkları barındıran hizmetlerin ayrıştırılmasına yönelik yönetsel önerilerde
bulunulmasını sağlayacak bir araç geliştirilmesidir. İkincisi ise geliştirilen ölçeğin geniş
kapsamı sayesinde, bünyesinde daha az boyut bulunan diğer tabiat parkları veya tek bir
boyuta sahip daha yalın turist çekim merkezlerinde sunulan hizmet kalitesini önem
performans analizi ile ölçme imkanı sağlanmasıdır. Araştırma sonucunda, tabiat parkları
hakkındaki görece sınırlı yazına katkı sağlanacağı ve bundan sonra bu alanda çalışmak
isteyen araştırmacılara yol gösterici veriler sunulacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nicel araştırma tekniklerinden tarama tekniğinden yararlanılmıştır.
Araştırmanın veri toplama aracı olarak; önem performans analizi uygulamasına uygun
nitelikte bir anket hazırlanmıştır. Alan yazına bakıldığında turizmde önem performans
analizinin kullanımı giderek artan bir analiz olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bu
araştırmanın örnek olay olarak ele aldığı bir turist çekim merkezi olarak tabiat parkına
ziyaretin kalitesini önem performans analizi ile değerlendirmeye yönelik bir ölçeğe
ulaşılamamıştır. Bu amaçla öncelikle alan yazında ilgili çalışmalardan yararlanılarak
araştırmada kullanılabilecek özellikler seçilmiştir. Ardından araştırmacının gözlem ve
deneyimleri sonucunda belirlediği Ölüdeniz Tabiat Parkı’na özgün özellikler eklenerek
toplamda 40 maddeden oluşan bir liste hazırlanmıştır. Uzman görüşü alınarak, mükerrer
nitelik taşıdığı ve/ya araştırmanın amacına uygun bulunmadığı belirtilen 8 madde
çıkarılarak ölçek pilot uygulama için hazır hale getirilmiştir.
24 kişiden yüz yüze görüşülerek toplanan veriler ile gerçekleştirilen pilot çalışmada ,800
(önem ölçeği) ve ,843 (performans ölçeği) olarak ölçülen Cronbach alfa katsayısı ölçeğin
güvenilir olduğunu göstermektedir. Pilot çalışma sonucunda edinilen veriler ve alınan
yorumlar doğrultusunda 5 madde daha ölçekten çıkarılmış ve ifadelerde anlam
karmaşasını önlemeye yönelik düzenlemeler yapılarak ölçeğin nihai formu
oluşturulmuştur. Toplam 54 maddeden oluşan ölçekte ilk olarak belirtilen özelliklerin (27
madde) katılımcılar için taşıdığı önem düzeyini, ardından aynı özelliklerin
performanslarını 5’li derecelendirme üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir.
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Demografik bilgilere yönelik 5 sorunun eklenmesiyle araştırmada kullanılacak anket
formu hazır hale getirilmiştir. 2016 yılı Temmuz ayında 91 katılımcıdan toplanan veriler
SPSS 21.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir.
Araştırmanın Bulguları
Ziyaretçilerin demografik özelliklerine bakıldığında; % 63 kadın (N= 57), % 54 evli (N=49
) ve ortalama yaşın 31,38 olduğu görülmüştür. Eğitim düzeylerine bakıldığında, %55’i
lisans (N=50), %25’inin lise (N=23) olduğu belirlenmiş ve aylık ortalama gelir 2337,5 TL
olarak hesaplanmıştır.
Ölüdeniz Tabiat Parkı ziyaretçilerinin, ziyaretleri kapsamındaki unsurlara verdikleri
önem düzeyini belirlemek için kullanılan ölçeğin güvenilirlik katsayısı ,841 olarak
hesaplanırken; aynı unsurların performanslarını değerlendirmeleri için kullanılan ölçeğin
güvenilirlik katsayısı ,919 olarak hesaplanmıştır. Bulunan değerler ölçeklerin yüksek
derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2008).
Ziyaretçilerin en fazla önem verdikleri unsurlar; Denizin temiz olması, Hırsızlık, yankesicilik
vb.ne karşı güvenli olması, Yeterli sayıda tuvalet/duş/kabin olması iken; en az önem verdikleri
unsurların Eğlence/Parti vb etkinliklerin olması, Su sporlarının yapılabilmesi, Ölüdeniz Tabiat
Parkı içi ulaşımın kolay olması olduğu görülmüştür. Ziyaretçilerin belirlenen unsurlara
genel olarak yüksek düzeyde önem verdikleri (ortalama: 4,81) anlaşılmıştır.
Ziyaretçilerin performansından en çok memnuniyet duydukları unsurlar; Denizin ılık, sığ
ve dalgasız olması, Aile/arkadaşlarla iyi vakit geçirebilmek, Doğanın keyfine varmak iken;
Dinlenmek için bireylere yeterli alan sunabiliyor olması, Giriş ücretinin pahalı olmaması, Satılan
yiyecek ve içeceklerin fiyatının pahalı olmaması hususlarında memnun olmadıkları
belirlenmiştir. Ziyaretçilerin belirlenen unsurların performansını genel olarak yüksek
buldukları (ortalama: 3,99), ancak genel olarak performans değerinin önem düzeyinin
altında kaldığı görülmüştür.
Aşağıda Şekil 3’te belirlenen her bir unsurun önem ve performans düzeyi grafik üzerinde
sunulmuştur.
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Şekil 3. Ölüdeniz Tabiat Parkı Ziyaret Özelliklerinin Önem ve Performans Düzeyleri
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Önem performans analizi matrisi eksenlerinin kesişim noktası veri ortalamasına göre
belirlenmiştir. Her bir unsurun performans ve önem değerleri koordinat olarak
kullanılarak hazırlanan matris Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Araştırmanın Önem Performans Analizi Matrisi
Araştırma sonucunda; ziyaretçilerin önem verme düzeyine göre performansını daha
düşük buldukları yoğunlaşılması gerekenler hücresinde sadece Dinlenmek için bireylere
yeterli alan sunabiliyor olması yer almıştır. Hem önem hem de performans düzeyinin
yüksek olduğu korunması gerekenler hücresinde sadece Denizin temiz olması tespit
edilmiştir. Performans düzeyinin önem verme düzeyinin üstünde olduğu olası aşırılıklar
hücresinde; Doğanın keyfine varma, Aile/arkadaşlarla iyi vakit geçirebilme, Şezlong ve şemsiye
kiralanabilmesi ile Denizin ılık, sığ ve dalgasız olması özelliklerinin konumlandığı
görülmüştür. Belirtilen altı özellik dışında kalan 21 özelliğin ise matriste eksenlerin
kesişim noktasına yakın yoğunlaşmakla birlikte hem önem hem de performans
düzeyinin görece düşük olduğu düşük öncelikliler hücresinde yer aldığı anlaşılmıştır.
Önem ve performans düzeyleri ile arasındaki farklılığın istatistiksel olarak anlamlılığı
bağımlı iki örnek (paired sample) t testi ile sınanmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Ölüdeniz Tabiat Parkı için Önem Performans Analizi
Performans
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Önem

Fark

T

sig

Ort.

1

Doğanın keyfine varmam

2

Ailemle/arkadaşlarımla iyi vakit
geçirebilmem
Başka bir yerde yaşayamayacağım bir
deneyim elde etmem
Giriş ücretinin pahalı olmaması
(Ödediğim ücretin karşılığını almam)
Ölüdeniz Tabiat Parkına erişimin
kolay olması
Ölüdeniz Tabiat Parkı içi ulaşımın
kolay olması
Park içinde kumsal, duşlar vb. için
işaret levhalarının bulunması
Park içindeki çekicilikler ile ilgili
bilendirme levhalarının bulunması
Uzanacak ve dinlenebilecek ücretsiz
alanların bulunması

3

Std.
Sapma

Ort.

Std.
Sapma (P-Ö)

4,29

,690

4,54

,509

-,250 -2,015

,056

4,33

,565

4,54

,509

-,208 -1,735

,096

3,88

,947

3,75

,847

2,79

1,414

3,61

,681

,503

4,08

1,283 -1,292 -3,218

,004

,941

3,74

1,251

-,130

-,449

,657

3,42

1,176

3,71

1,301

-,292

-,825

,418

3,67

,761

4,25

,737

-,583 -2,598

,016

3,38

,875

4,17

,702

-,792 -3,969

,001

3,00

1,414

4,38

,924 -1,375 -3,928

,001

10 Dışarıdan yiyecek içecek

3,96

,955

4,21

,977

,228

11

4,08

,881

3,96

,908

,125

,569

,575

12 Oturacak ve dinlenecek temiz ve

3,88

,741

3,96

,999

-,083

-,569

,575

13 Satılan yiyecek ve içeceklerin fiyatının

2,92

1,316

4,54

,588 -1,625 -5,119

,000

14 Personelin ilgili ve güler yüzlü olması

3,67

,816

4,67

,482 -1,000 -5,254

,000

15 Yeterli sayıda personelin bulunması

3,33

,963

4,46

,509 -1,125 -5,122

,000

3,78

,998

4,43

,788

-,652 -2,472

,022

3,54

1,103

4,54

,509 -1,000 -4,440

,000

3,38

1,013

4,71

,464 -1,333 -6,485

,000

3,46

,977

4,54

,721 -1,083 -4,138

,000

2,79

1,179

4,54

,658 -1,750 -5,675

,000

3,50

1,142

4,96

,204 -1,458 -6,260

,000

3,25

1,189

4,50

,511 -1,250 -4,217

,000

23 Çocuklara yönelik oyun alanları ve/ya

2,96

1,268

4,04

,955 -1,083 -3,046

,006

24

2,92

1,139

3,33

1,167

-,417 -1,387

,179

3,46

1,062

3,58

1,018

-,125

,612

4
5
6
7
8
9

getirilebilmesi
Şezlong ve şemsiye kiralanabilmesi

bakımlı restoran / cafe vb bulunması
pahalı olmaması

16

Cankurtaran bulunması

17 Motorlu deniz taşıtı trafiğine açık olan
alanın belirgin sınırlarla ayrılması
18 Hırsızlık, yankesicilik vb.ne karşı
güvenli olması
19 Yeterli sayıda tuvalet/duş/kabin
olması
Tuvalet/duş/kabinin temiz olması

20

21 Dinlenmek için bireylere yeterli alan
sunabiliyor olması
Çok gürültülü olmaması
22

etkinliklerin olması
Eğlence / Parti vb etkinliklerin olması

25 Su sporlarının yapılabilmesi
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,125

-,250 -1,238

-,514

26 Denizin ılık, sığ ve dalgasız olması

4,50

,722

4,29

,859

27 Denizin temiz olması

4,04

,955

5,00

0,000

,208

1,155

,260

-,958 -4,918

,000

Analiz sonucunda, Ölüdeniz Tabiat Parkında hizmet kalitesine ilişkin belirlenen 16
unsurda önem ve performans arasındaki farkın istatistiksel olarak farklı olduğu
belirlenirken, 11 unsurdaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiştir.
Farkın anlamsız olduğu dört unsur, önem performans analizinde olası aşırılıklar
hücresinde bulunurken, yedi unsur ise düşük öncelikliler hücresinde yer almıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bir turist çekim merkezi olarak Ölüdeniz Tabiat Parkı sadece diğer plajlar veya tabiat
parkları ile değil aynı zamanda, mavi yolculuk, yamaç paraşütü, sualtı dalışı gibi yörede
yapılacak diğer çekicilikler ile de rekabet etmek durumundadır. Bu noktada tabiat parkı
yöneticileri, park içindeki tesislerin yöneticileri ve söz sahibi olan diğer paydaşlar (yerel
yönetimler vb.) ziyaretçilerin çeşitli istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek rekabet gücü
kazanmada önem performans analizinden yararlanabilirler. Bu doğrultuda, Ölüdeniz
Tabiat Parkı bünyesinde var olan doğal güzellikleri, ziyaretçilerin önem verdiği hizmet
unsurları ile destekleyerek turist memnuniyetini, dolayısıyla da gelen turist sayısını
arttırma yolunda önemli bir adım atacaklardır.
Destinasyon veya turist çekim merkezi yöneticilerinin, ziyaretçilerin ihtiyaç ve
beklentilerini anlaması sundukları hizmet kalitesini iyileştirmede ve doğru yönetim
uygulamalarında bulunmalarına yardım edebilecektir. Yapılan önem performans analizi,
ziyaretçilerin deneyimlerine dayanarak Ölüdeniz Tabiat Parkına dair çeşitli kritik
hususları işaret etmektedir. Ziyaretçiler Ölüdeniz Tabiat Parkı’na sadece doğayla iç içe
olmak amacıyla gitmemektedirler. Bunun yanı sıra gürültüsüz, güvenli ve çok pahalı
olmayan bir ortamda aile ve arkadaşlarıyla iyi vakit geçirmek için de Ölüdeniz Tabiat
Parkı’nı ziyaret ettikleri anlaşılmaktadır.
Araştırma sonucunda Ölüdeniz Tabiat Parkı ziyaretçisi için en önemli unsurun denizin
temizliği olduğu açığa çıkmaktadır. Turist çekim merkezi olma niteliğini sahip olduğu
doğal güzellikler nedeniyle taşıyan alanlara bakıldığında, turizm nedeniyle aşırı
kullanımın bu doğal güzelliğe zarar verebildiği ve özellikle yanlış pazarlama ve yönetim
uygulamaları nedeniyle sadece gelecekteki turizm potansiyeline değil aynı zamanda
burada var olan doğal yaşamı da tehlikeye soktuğu görülmektedir (Bell ve Stockdale,
2015). Bu bağlamda doğal güzellikleri nedeniyle turist çekim merkezi olarak
nitelendirilen tabiat parklarının turizme kazandırılması kadar sürdürülebilir turizm
anlayışıyla yönetilmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır. Araştırma sonucunda,
turistlerin verdikleri önem derecesinden daha yüksek bir performansa sahip bulunan
Doğanın keyfine varabilme ve denizin ılık, sığ ve dalgasız olma özellikleri, Tabiat Parkı
üzerine yapılan bir araştırmanın beklenen sonuçlarındandır. Bu noktada yöneticilere,
parkın bünyesinde doğal olarak bulunan bu özelliklere dair tanıtımın daha fazla
yapılarak, bu yüksek performansa daha fazla önem veren turistleri kendisine çekmeye
yönelik çalışmalarda bulunması önerilmektedir.
İşletme yöneticileri, turistlerin memnuniyet (performansı değerlendirme) düzeylerinin, o
hizmet veya çekiciliğin onlar için taşıdığı önem düzeyi ile ilgili olduğunu göz önünde
tutarak hareket etmelidirler. Gerek araştırmada gerekse pilot uygulamada yapılan
görüşmelerin ışığında, ziyaretçilerin temel olarak alan darlığı nedeniyle kendilerini
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yeterince özgür hissedemediği, plajdaki şezlong ve şemsiye yerleşiminin rahatsızlık
verecek kadar sık olduğu ve bu nedenle kişilerin dinlenemedikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Bu noktada, Ölüdeniz Tabiat Parkı içinde kiralanan şezlong ve şemsiye yerleşimlerinin
bu durum gözetilerek ziyaretçilerin beklentileri doğrultusunda gözden geçirilmesi
önerilmektedir.
Araştırma sonucunda özelliklerin matristeki dağılımının ağırlıklı olarak düşük
öncelikliler hücresinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu durumun, Ölüdeniz Tabiat Parkı’na
dair belirlenen özelliklere verilen önem düzeyinin performans düzeyinden yüksek
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Dolayısıyla ortalama önem ve performans
değerlerine dayanılarak hazırlanan matriste özellikler, eksenlerin kesişim noktasına göre
bu şekilde yerleşmiştir. Bununla birlikte, örneklem genişletilerek yapılacak bir çalışma
sonuçları ile daha kapsamlı yorumların yapılabileceği öngörülmektedir.
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ÖZET
Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimi 2012 yılında Yükseköğretim Kurulu
(YÖK)’nun aldığı bir kararla Turizm Fakülteleri bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır.
Bu sayede Turizm Fakülteleri bünyesinde kurulan farklı bölümler sayesinde
uzmanlaşmaya olanak sağlayan bir yapı oluşturulmuştur. Turizm Fakültelerine
dönüşüm süreci çok hızlı ve kısa bir sürede gerçekleştiğinden, bilimsel bir yaklaşımla
üniversitelerde turizm eğitiminin gerekleri ve endüstrinin ihtiyaçları konusunda
araştırmalar yapmak mümkün olmamıştır. Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Turizm
Fakültesi öğretim programlarının değerlendirilmesi ve turizm alanında lisans eğitiminin
bilimsel bir yaklaşımla ele alınması amaçlanmıştır. Araştırma tasarımı ile öğretim
programları amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme olmak üzere dört
boyutta incelenmiştir. Sektör temsilcileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve mevcut
öğrencilerden oluşan dört paydaş grubuna açık uçlu sorulardan oluşan anketler
uygulanarak bu boyutlara ilişkin görüşlerine başvurulmuştur. Toplamda 462
katılımcıdan elde edilen verilere betimsel analiz uygulandıktan sonra, odak grup
görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular arasında; turizm fakültelerinin ezberci
eğitimden uzak, bilinçli bireyler yetiştiren, yenilikçi öğrenmeyi sağlayan çok yönlü
kurumlar olmaları beklentisi öne çıkmaktadır. Derslerde çeşitliliğin sağlanması, farklı
öğretme-öğrenme tekniklerinin kullanılması, değerlendirmelerin klasik sınav sistemi
dışında karma yöntemler kullanılarak yapılması önerilmiştir. Stajda yaşanan sıkıntılar da
katılımcıların üzerinde durduğu konulardan biridir. Turizm eğitiminde yaşanan en
büyük sıkıntının ise yabancı dil eğitimi konusunda ortaya çıktığı elde edilen sonuçlar
arasında yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: Öğretim programları, Turizm fakültesi, Anadolu Üniversitesi,
Betimsel analiz.
GİRİŞ
*

Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından kabul edilen

1506E542 nolu proje kapsamında desteklenmiştir.
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Türkiye’de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği gibi çeşitli
adlarla turizm alanında dört yıllık eğitim veren yüksekokullar 2012 yılından itibaren
YÖK’ün aldığı kararla Turizm Fakültelerine dönüştürülmüş ve turizm alanında lisans
eğitimi Turizm Fakültelerinde verilmeye başlanmıştır. Fakülteye dönüşme süreciyle
birlikte, genel olarak turizm işletmeciliği alanında verilen turizm eğitimi; Turizm
Fakülteleri bünyesinde kurulan farklı bölümler ile uzmanlaşmaya olanak sağlamıştır. Bu
durum, turizmin tek çatı altında toplanamayacak kadar geniş kapsamlı bir disiplin
olmasından ve turizm endüstrisinin beklentilerinden kaynaklanan bir sonuç olarak
değerlendirilebilir. 29 Aralık 2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, YÖK, Mesleki Yeterlilik Kurumu, turizm alt sektörleri ve turist rehberleri
meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen “Türkiye’de Turizm Eğitimi
Çalıştayı”nda Turizm Fakültelerinde turizm işletmeciliği, turizm rehberliği, gastronomi
ve mutfak sanatları ile rekreasyon yönetimi olmak üzere dört bölümde eğitim
verilmesine yönelik karar alınmıştır. Bu kararla birlikte yeni açılan Turizm Fakültelerinde
öğretim programları genel olarak yüksekokul altyapısından gelen temel özellikleri
devam ettirecek şekilde ivedilikle hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Zaman
sınırlaması nedeniyle program çıktılarının bilimsel bir yaklaşımla, araştırmalara
dayanarak ve turizm endüstrisinin ihtiyaçlarını gözetecek şekilde hazırlanması mümkün
olamamıştır. Turizm endüstrisindeki yenilik ve gelişmelere uygun olarak nitelikli
bireylerin yetiştirilmesi için de uygulanmakta olan programların değerlendirilmesi ve
geliştirilmesi gerekmektedir.
Turizm eğitimi konusunda araştırmacıların yürüttükleri çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu
çalışmalar hizmet kalitesinin yükseltilmesi, her kademede iyi eğitilmiş eğitici kadrosu ile
nitelikli iş görenlerin yetiştirilmesi, sektör, eğiticiler, yöneticiler gibi turizm alanında
faaliyet gösteren tüm aktörler arasında tam anlamı ile sağlanan işbirliği, özetle turizm
konusunda bilgili ve nitelikli iş gören ve yönetici yetiştirilmesi konuları üzerinde
yoğunlaşmaktadır (Maviş ve Kozak, 1992; Baum, 1995). Turizm eğitimi konusunda
günümüz ihtiyaçlarını ve beklentilerini belirlemek, turizm fakültelerinde uzmanlaşmaya
ve nitelikli iş gören ve yönetici adayları yetiştirilmesi amacıyla gerekli nitelikleri taşıyan
öğretim programlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu gereklilikten hareketle, bu
araştırmada turizm fakültelerinde sunulan öğretim programlarının değerlendirilmesi ve
Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi örneği ile konunun ele alınması amaçlanmıştır.
Program değerlendirme; uygulanmakta olan eğitim programının etkililiği hakkında veri
toplama, toplanan verileri ölçütlerle karşılaştırıp yorumlama ve programın etkililiği
hakkında karar verme sürecidir. Program değerlendirme çalışmaları yükseköğretimde
tüm yüksekokul ve fakülte programlarında gerçekleştirilmesi gereken bir süreç olmakla
birlikte, genellikle eğitim fakülteleri özelinde kullanılmaktadır. Araştırma tasarımında
turizm lisans eğitiminde yeni bir yapı olarak karşımıza çıkan turizm fakültelerinde
verilen eğitimin nasıl olması gerektiği, sektörün bu yöndeki beklentilerinin neler olduğu,
mezun ve öğrencilerin eğitime bakış açıları gibi konuların gündeme taşınması ve öğretim
programlarının bu unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmesi araştırmanın özgün
değerini oluşturmaktadır. Bu açıdan turizm fakültelerinde sunulan öğretim
programlarının değerlendirilmesi ve sonuçlarının program geliştirmede kullanılması bu
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alanda bir ilktir. Dolayısıyla, yeni açılan turizm fakülteleri için de bir model niteliği
taşıyacağı düşünülmektedir.
Projenin hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde literatür taraması yapılmış, pek çok
kaynaktan yararlanılmıştır. Ancak bu bildirinin amacı projenin tanıtılması ve
sonuçlarının paylaşılması olduğundan literatür taramasına burada yer verilmemiş,
sadece araştırmanın yöntemi ve genel bulgularına ilişkin sonuçlar paylaşılmıştır.
YÖNTEM
Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen 1506E542
nolu proje ile yürütülen bu araştırmada, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinde
görev yapan 1 öğretim elemanı yürütücü, 36 öğretim elemanı araştırmacı ve Eğitim
Fakültesinden bir öğretim üyesi danışman olarak araştırmanın tasarlanması, yürütülmesi
ve sonuçların değerlendirilmesinde görev yapmıştır.
Proje kapsamında yürütülen çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte
kullanıldığı karma yöntem tercih edilmiştir. Karma yöntem nitel ve nicel yöntemlerle veri
toplama, analiz etme ve bütünleştirmeye olanak veren bir araştırma biçimidir (Cresswell
ve Plano Clark, 2007). Araştırmanın deseni olarak “çeşitleme deseni” kullanılmıştır. Bu
desende nicel ve nitel yöntemler birlikte kullanılarak bir yöntemin zayıf yönlerinin
diğerinin güçlü yönleriyle tamamlanması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:
355). Araştırmanın ilk aşamasında kapalı ve açık uçlu anketler kullanılarak paydaşlara
çevrimiçi ve posta yoluyla ulaştırılmış veya doğrudan uygulanmış ve geri dönüşü
sağlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini oluşturan paydaşlar olasılık temelli örnekleme yöntemleri
içinde yer alan küme örnekleme ile seçilmiştir. Küme örnekleme çalışması, düşünülen
evrende doğal olarak oluşmuş veya farklı amaçlarla yapay olarak oluşturulmuş kendi
içinde belirli özellikler açısından benzerlikler gösteren değişik grupların olması
durumunda kullanılan bir örnekleme yöntemidir (Saruhan ve Özdemirci, 2011: 145).
Çalışmada benzerlik gösteren paydaşlar gruplara ayrılarak, her bakış açısını yansıtacak
veri elde etmek amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında görüşlerine başvurulan paydaşlar;
turizm alt sektör temsilcileri (otel, seyahat acentası, yiyecek-içecek işletmelerinin
yöneticileri/sahipleri, turist rehberleri), Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi
öğrencileri, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu mezunları ve
turizm/turizm eğitimi konusunda çalışan akademisyenler olmak üzere dört kümede
toplanmıştır.
Sektör, mezun ve akademisyenlerin soru formları açık uçlu olduğu için uzman görüşüyle
doyum noktasına ulaşana kadar görüşmelere devam edilmesine karar verilmiş ve en az
30 görüşme yapılması hedeflenmiştir. Öğrencilere uygulanan anketlerde kapalı uçlu
sorulara da yer verildiği için örneklem sayısı artırılmıştır. Anadolu Üniversitesi 2015-2016
öğretim yılında öğrenci sayısı 668 olduğu için % 90 güven aralığıyla en az 73 öğrenciye
ulaşılması planlanmıştır. Alan araştırması sonunda 199 öğrenci, 78 mezun, 90
akademisyen ve 95 sektör temsilcisi olmak üzere toplamda 462 kişiden geri dönüş
sağlanmıştır. Elde edilen verilere MAXQDA programı ile betimsel analiz uygulanmıştır.
Araştırmanın ikinci aşamasında ise birinci aşamada elde edilen sonuçlarla ilgili odak
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grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Odak gruplar turizm fakültesinde yürütülen
öğretim programlarına göre oluşturulmuştur.
BULGULAR
Araştırma sonuçları eğitim programı geliştirme ilkelerine göre amaç, içerik, süreç ve
değerlendirme temaları altında toplanmıştır (Demirel, 2010). Turizm fakültesinde okuyan
öğrencilere kazandırılması istenen tüm bilgiler, beceriler ve tutumlara ilişkin tüm
özellikler amaçlar teması altında yer almaktadır. Ayrıca fakültenin amaçlarını gösteren
ifadeler de bu ana tema kapsamında değerlendirilmektedir. İçerik teması altında turizm
fakültesinde okuyan öğrencilere kazandırılmak istenen tüm bilgiler, beceriler ve
tutumlara ilişkin dersler ve bu derslerin kapsamı incelenmiştir. Öğrenme- öğretme süreci
teması turizm fakültesinde okuyan öğrencilerin aldıkları derslerin işleniş biçimini
incelemektedir. Daha açık bir ifadeyle, derslerde kullanılan öğretim yaklaşımlarına,
öğretim yöntem ve tekniklerine, araç ve gereçlere, öğretim materyallerine, sınıf ortamına,
sınıf yönetimine ilişkin tüm özellikler bu tema altında yer almaktadır. Değerlendirme
temasında ise, turizm fakültesinde okuyan öğrencilerin aldıkları derslerde yapılan ölçme
ve değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin tüm özellikler incelenmiştir. Bu kapsamda
derslerde yapılan sözlü, yazılı, ödev ya da proje değerlendirmeleri incelenmektedir.
Ayrıca fakültenin öğretim programına ilişkin yapılan değerlendirmeler, geri dönütler,
öğretim programının etkililiği ile ilgili ifadeler de bu ana tema altında
değerlendirilmektedir. Paydaşlara göre program geliştirme bulgularının alt temalarına
ilişkin bulgular Tablo 1’de özetlenmiştir.
Bulgular turizm fakültelerinden beklentilere, üstün ve zayıf yönlere ilişkin sonuçları
ortaya koymuştur. Buna göre turizm fakültelerinde öğretim programları ile öğrencilere
hem bireysel hem de mesleki özellikler kazandırması amaçlanmalıdır. Öğrencilere
kazandırılması istenen “bireysel özellikler” açısından bakıldığında, alt sektör
temsilcilerinin beklentileri çok geniş kapsamlı olmakla birlikte, tüm paydaşların ortak
beklentiler içinde olduğu görülmektedir. Öğrencilere kazandırılmak istenen bireysel
özellikler arasında öne çıkanlar;


İletişim becerileri kuvvetli,



Sosyal davranış kurallarına hâkim,



Sürekli kendini geliştiren,



Sosyal hayata hazır,



Özverili ve takım çalışmasına uyumlu,



Genel kültür seviyesi yüksek,



Analitik düşünen ve sorun çözme becerisi gelişmiş,



Etik değerlere sahip,



Güler yüzlü,



Girişimci,



Çalışkan ve disiplinli,



Kendini ifade edebilen,



Özgüveni yüksek olmak olarak sıralanabilir.
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Tablo.1 Paydaşlara Göre Alt Temalar
AMAÇLAR
Akademisyen- Alt Temalar
•
Öğrencilerin Bireysel Özellikleri
•
Genel Özellikler
•
Öğrencilerin Mesleki Özellikleri
Mezun- Alt Temalar
•
Öğrencilerin Bireysel Özellikleri
•
Öğrencilerin Mesleki Özellikleri
•
Genel Özellikler
Öğrenci- Alt Temalar
•
Öğrencilerin Bireysel Özellikleri
•
Öğrencilerin Mesleki Özellikleri
•
Genel Özellikler
Sektör- Alt Temalar
•
Öğrencilerin Bireysel Özellikleri
•
Öğrencilerin Mesleki Özellikler

İÇERİK
Akademisyen- Alt Temalar
•
Olumsuz Görüşler
•
Önerilen Dersler
•
Derslere İlişkin Öneriler
Mezun- Alt Temalar
•
Olumsuz Görüşler
•
Olumlu Görüşler
•
Önerilen Dersler
Öğrenci- Alt Temalar
•
Olumsuz Görüşler
•
Olumlu Görüşler
•
Önerilen Dersler
Sektör- Alt Temalar
•
Derslere ilişkin Olumsuz Görüşler
•
Derslere İlişkin Olumlu Görüşler
•
Derslere İlişkin Öneriler

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİ
Akademisyen- Alt Temalar
•
Eğitimci ile ilgili Beklentiler
•
Eğitim Ortamı ile İlgili Beklentiler
Mezun- Alt Temalar
•
Eğitimci ile İlgili Beklentiler
•
Eğitim Ortamı
Öğrenci- Alt Temalar
•
Eğitimci ile ilgili Beklentiler
Sektör- Alt Temalar
•
Eğitimci ile İlgili Beklentiler
•
Eğitim Ortamı ile İlgili Beklentiler

DEĞERLENDİRME
Akademisyen- Alt Temalar
•
Dersin Değerlendirmesi
•
Programın Üstün Yönleri
•
Programın Zayıf Yönleri
•
Stajla İlgili değerlendirme
•
Ek Düşünceler
Mezun- Alt Temalar
•
Programa İlişkin Değerlendirme
•
Derslere İlişkin Değerlendirme
•
Programın Üstün Yönleri
•
Programın Zayıf Yönleri
•
Ek Düşünceler
•
Stajla İlgili Değerlendirme
Öğrenci- Alt Temalar
•
Dersin Değerlendirmesi
•
Programın Üstün Yönleri
•
Programın Zayıf Yönleri
•
Ek Düşünceler
•
Stajla İlgili Değerlendirme
Sektör- Alt Temalar
•
Programın Üstün Yönleri
•
Programın Zayıf Yönleri
•
Derslere İlişkin Değerlendirme
•
Stajla İlgili Değerlendirme
•
Ek Düşünceler

Turizm eğitimi ile öğrencilere kazandırılması beklenen “mesleki özelliklere” bakıldığında
da yine sektör temsilcilerinin daha yüksek beklenti içinde olduğu görülmektedir. Tüm
paydaşların ortak beklentileri;
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İyi düzeyde yabancı dil bilecek,



Teorik ve pratik bilgi birikimini kullanabilecek,



Meslek alanıyla ilgili güncel bilgiye ve beceriye sahip olabilecek,



Yeni teknolojiler ve bilgisayar programlarını iyi kullanabilecek,



Turizm ve meslek alanı ile ilgili temel bilgilere hâkim olabilecek

özellikleri kazandıracak bir eğitimdir.
Araştırmada paydaşlara “eğitimin genel özellikleri” ilgili görüşleri de sorulmuştur.
Turizm fakültelerinde verilen lisans eğitiminin genel özellikleri konusunda, paydaş
görüşleri incelendiğinde akademisyenlerin, öğrencilerin ve mezunların birlikte ifade
ettiği ortak görüşleri;


Nitelikli yöneticiler yetiştirmek,



Sektör ihtiyaçlarına uygun ve öğrencileri çalışma yaşamına hazırlayan öğretim
programları sunmak,



Sektörle işbirliği içinde değişime ayak uyduran, gelişen bir eğitim sunmak,



Girişimci, vizyon sahibi, turizm bilincine sahip bireyler yetiştirmek,



Öğrencilerin bireysel gelişimini desteklemek,



Mesleki deneyim ve donanım kazandırmak,



Yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, öğrenmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek,



Topluma faydalı, entelektüel birikimi yüksek bireyler yetiştirmek,



Kaliteli eğitim ile nitelikli bireyler yetiştirmek

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Akademisyenler ayrıca nitelikli akademisyen adayları
yetiştirmenin de turizm eğitiminin amaçlarından biri olduğunu vurgulamaktadırlar.
Genel olarak değerlendirildiğinde fakültelerin sektörün ihtiyaçlarına uygun bireyler
yetiştirmesinin temel amaç olduğu söylenebilir. Bu çerçevede kendini ifade edebilen,
özgüveni yüksek bireylerin turizm endüstrisinde aranan kişiler olduğu görülmektedir.
Sektörel anlamda özellikle yabancı dil bilgisinin öne çıkması dikkat çekmektedir. Bunun
yanında güncel bilgi ve teknolojilere hâkim olma ve eğitim hayatında edindiği bilgi
birikimini iş hayatına aktarabilecek çalışanlar aranmaktadır.
İçerikle ilgili bulgular incelendiğinde mevcutta verilen derslerle ilgili olumlu görüşler
belirtilmekle birlikte, pek çok farklı alanda ders önerilerine de yer verildiği görülmüştür.
Arkeoloji, felsefe, sosyal medya, yenilik (inovasyon), genel kültür bunlardan bazılarıdır.
Bu noktada dikkati çeken bir diğer konu, mezun öğrencilerin dile getirdiği yabancı dil ve
uygulama derslerine yönelik ihtiyacın tekrarlanma sıklığıdır.
Araştırmada süreçle ilgili verilen bulgularda dikkati çeken konu, ezbere dayalı olmayan
eğitim talebidir. Derslerde yorumlamayı ön planda tutan, öğrencinin daha aktif katılım
sağladığı bir eğitim sürecinin izlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunlara ek olarak örnek
olay çalışması, proje, sunum, drama gibi farklı yöntemlerin uygulanması önerilmiştir.
Kalabalık olmayan sınıflarda eğitim verilmesi gerektiği de vurgulanmıştır.
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Araştırmanın son bölümünde değerlendirmeye yer verilmiştir. Bu noktada turizm
fakültelerinin üstün ve zayıf yönleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortak görüşler içinde
öne çıkan üstün yönler aşağıdaki gibi sıralanabilir:


İstihdam olanakları,



Verilen eğitimin yeterli olması,



Yeterli bilgi ve tecrübeye sahip eğitimciler,



Öğrenci-öğretim elemanları arasındaki ilişkilerin güçlü olması,



Öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağlaması,



Yabancı dil eğitimi verilmesi,



Sektör işbirliği ve staj imkânları,



Öğrencilerde olumlu kişilik özelliklerini geliştirmesi,



Eğitim kalitesinin artması, programların güncellenmesi,



Uluslararası değişim programları ile eğitim olanakları sunulması,



Mezunların birbirini desteklemesi için kurum kültürünün aktarılması,



Bir meslek alanı olarak turizme ilginin artması ve popüler hale gelmesi,



Eğitimin mezunlara sektörde avantaj sağlaması,



Eğitimin kültür düzeyini arttırması,



Öğrenci odaklı eğitim verilmesi.

Elde edilen bu bulgular mevcut eğitimin genel olarak başarılı bir eğitim olduğunu
göstermektedir. Eğitim kalitesinin artması ve programların güncellenmesi ifadeleri
turizm fakültelerinin programlarının dinamik bir yapıda olduğuna işaret etmektedir.
Yukarıda sıralanan olumlu yönlere karşın paydaşların turizm fakültelerinde verilen
eğitimin zayıf yönlerine ilişkin ortak görüşleri ise şöyle özetlenebilir:


Ders programlarındaki / içeriklerindeki yetersizlikler,



Uygulama derslerinin yetersizliği,



Öğretim elemanlarının uygulama ve güncel sektör bilgilerinin sınırlılığı,



Yabancı dil eğitiminin yetersizliği,



Sektör ihtiyaçlarına uygun eğitim verilememesi,



Teorik ve uygulamalı dersler arasında denge kurulamaması,



Mezunların sektöre yönlendirilmesi ve motivasyonu konusunda gözlenen
sorunlar,



Derslerin çeşitlendirilememesi,



Yabancı dil öğretiminde pratik eksikliği,



Sektör ile işbirliğinin güçlendirilememesi.

Bunlara ek olarak sınav sistemine ilişkin görüşler de bildirilmiştir. Genel görüşe göre tek
bir sınav sisteminin uygulanması yerine karma sınav yöntemlerinden yararlanılması
önerilmiştir. Sadece çoktan seçmeli sınavların öğrenciyi değerlendirmede yeterli
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olmadığı görüşü savunulurken
kullanılabileceği belirtilmiştir.

uygulama,

proje

gibi

farklı

yöntemlerin

de

Bulgularla ilgili üzerinde durulması gereken son konu stajlardır. Yine ortak görüşle
stajların yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Staj süresinin kısıtlılığı bu noktadaki en önemli
sorundur. Bununla birlikte staj yeriyle ilgili fakültenin yeterli yönlendirmeyi yapmaması
ve stajların denetlenmemesi stajla ilgili vurgulanan diğer konulardır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yüksekokullarda verilen turizm lisans eğitimi, 2012 yılından bu yana Turizm Fakülteleri
bünyesinde yürütülmektedir ve bu dönüşüm hızlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Turizm
endüstrisinin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanmaya çalışılan programların yeterliliği
ise bilimsel bir yaklaşımla ele alınamamıştır. Bu çalışmayla Anadolu Üniversitesi Turizm
Fakültesi öğretim programlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylece daha kaliteli
ve doğru bir eğitim verilmesi mümkün olacaktır. Bu noktadan hareketle gerçekleştirilen
araştırmada sektör temsilcisi, akademisyen, mezun öğrenci ve mevcut öğrencilerden 462
anket toplanmış ve sonuçlar odak grup görüşmeleriyle tartışmaya sunulmuştur.
Elde edilen bulgulara göre turizm fakültelerinin sadece mesleki eğitim veren kurumlar
olmasının istenmediği anlaşılmıştır. Turizm fakülteleri bilinçli, sorgulayan, kendine
güvenli bireylerin yetiştirildiği kurumlar olmasının yanı sıra; öğrencinin mesleğe
başladığında hazır olmasını sağlamalıdır. Bu konuda en büyük sıkıntının yabancı dil
pratiğinin yeterli olmaması konusunda yaşandığı görülmektedir. Turizm için olmazsa
olmaz olan yabacı dil eğitimine daha fazla önem verilmeli, yabancı dil pratiğini
kazandıracak bir eğitim programı düzenlenmelidir. Hatta birden fazla yabancı dil
öğretilmesi sektörde öğrenciye büyük avantaj sağlayacaktır. Bununla birlikte derslerin
çeşitlendirilmesi ve öğrencinin genel kültürünü artıracak çok sayıda ders seçeneğinin
olması öneriler arasındadır. Öğrenme-öğretme süreçlerinin çeşitlendirilmesi ve yeni
yöntemlerin kullanılması da beklentiler arasındadır.
Özetle program değerlendirmenin temeli olan amaç, içerik, süreç ve değerlendirme
konusundaki talepler birbiriyle örtüşmektedir. Hem turizm konusunda hem de bireysel
anlamda bilinçli ve nitelikli bireylerin yetiştirilebilmesi ve geleceğin turizmcilerini
yaratmak için yenilikçi derslerin yenilikçi yöntemlerle öğretilmesi ve klasik
değerlendirme yöntemleri yerine daha özgün ve öğrenciye bilgili aşılayan bir program
oluşturulması istendiği araştırmanın bulguları arasında yer almaktadır.
Sonuç olarak, turizm fakültelerinde yürütülen öğretim programlarının ortaya çıkan bu
bulgular doğrultusunda değerlendirilerek; mesleki gelişim ile birlikte bireysel gelişimi
destekleyen, uygulama olanakları ile öğrencilerin çalışma hayatına hazır olmalarını
sağlayan, yabancı dil öğretimi üzerinde yoğunlaşmış, nitelikli staj imkânları ile
öğrencilerin mesleki tecrübe kazanmasını destekleyen ve endüstri ile işbirliğini geliştiren
bir yapıya kavuşturulması gerektiği söylenebilir. Bu nitelikte bir turizm eğitimi için
eğiticilerin, yani akademisyenlerin turizm endüstrisinin ihtiyaçlarına uygun güncel
bilgiler ile donanmaları ve bu bilgi birikimlerini aktaracak yeni öğretim teknikleri ve
teknolojileri kullanmak konusunda kendilerini geliştirmeleri gerektiği açıktır. Ayrıca bu
araştırmanın bulguları doğrultusunda tasarlanacak öğretim programlarının da sürekli
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olarak yeniden değerlendirilmesi ve değişime ayak uyduracak şekilde yeniden gözden
geçirilmesi de büyük önem taşımaktadır.
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ÖZET
Turizmde etkili tanıtma stratejileri, destinasyonların turizm pazarında rekabet edebilme
gücünü artıran önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle turizm pazarından
pay almaya çalışan destinasyonların tanıtım stratejilerine önem vermeleri gerekmektedir.
Bu çalışma, tanıtım stratejilerinin Kastamonu turizmi üzerindeki önemini vurgulanmak
amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim
üyeleri, turizm sektörü yöneticileri ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde çalışan kişiler
seçilerek mülakat tekniği uygulanmıştır. Mülakat tekniğinde yer alan sorular, Kastamonu
turizminin tanıtım stratejilerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Mülakat sonucu elde
edilen bulgular doğrultusunda, Kastamonu turizminin tanıtım stratejileri analiz edilerek
değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kastamonu, Tanıtım, Tanıtım Stratejileri
GİRİŞ
Günümüzde hızla gelişen sektörlerden birisi olan turizm sektörü ülkelerin ekonomi ve
imajı açısından vazgeçilmez bir konum elde etme aracı olmuştur. Ülkelerin turizmden
beklenen geliri elde etmesi, gittikçe büyüyen ve rekabetin yoğunlaştığı uluslararası
turizm pazarından aldıkları payı almalarına bağlıdır. Rekabet üstünlüğü sağlamak, sahip
olunan potansiyelleri değerlendirmek ve ülkeye olan talebi artırabilmek etkili tanıtım
stratejilerine bağlıdır. Tanıtım kavramı turizm sektörü için önemli bir olgudur.
Üç tarafı denizlerle çevrili, eşsiz doğal güzellikleri ve kültürel zenginliklerle dolu olan
Türkiye önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Türkiye’nin turizmde istemiş olduğu
hedeflere ulaşabilmesi için uluslararası düzeyde örnekleri her geçen gün artan etkili
tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermesi ve turizmi on iki aya yayması gerekmektedir. Bunu
sağlamak için bölgelerin kendi özelliklerini belirleyerek etkili tanıtım stratejileri
oluşturması gerekmektedir. Bölgesel tanıtım faaliyetlerinde özel sektör-kamu, yerel
yönetimler, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler arasında iş birliği sağlanması gerekir.
Bu birliğin sağlanması sonucunda tanıtımda yaşanan sorunlar en aza indirgenebilecektir.
Türkiye turizmin istenilen seviyeye ulaşabilmesi için örnekleri giderek çoğalan bölgesel
tanıtım faaliyetlerine ve ülkemizin pek çok turizm bölgesinin de bu kapsamda tanıtımına
ağırlık verilmelidir. Bölgesel tanıtım faaliyetlerine önem verilmesi ve etkin şekilde
uygulanması ve sürekliliğin sağlanması, Türkiye’nin tanıtım anlamındaki sorunlarının
giderilmesinde anahtar rol oynayacaktır.
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Araştırmaya konu olan Kastamonu İli yaklaşık 7000 yıllık tarihi geçmişi boyunca Hitit
İmparatorluğu’ndan Roma ve Bizans İmparatorluğu’na, Danişmentler’den, Selçuklulara,
Candaroğulları’ndan İsfendiyaroğulları’na ve nihayetinde Osmanlı İmparatorluğu’na
kadar çok sayıda medeniyete ve yönetime ev sahipliği yapmıştır. Tüm bunlardan önemli
değerler mevcuttur. Örneğin Taşköprü’de bulunan Pompeipolis Antik Kenti, Kastamonu
şehir merkezinde bulunan Kaya Mezarları, Nasrullah Camii Kurşunlu Han, Penpe Han,
Yakup Ağa Külliyesi, Münire Medresesi, Kastamonu Kalesi, Saat Kulesi, Kastamonu
Hükümet konağıdır (Kastamonu Şehir Kimliği Çalıştayı, 2015). Tüm bunların bölgesel
anlamda yapılacak işbirliği, yaratılacak kaynaklar ile doğrudan hedef kitlelere yönelerek
etkili ve sürekli tanıtım faaliyetleri ile tanıtılması, Kastamonu’nun turizmde hak ettiği
payı almasını sağlayacaktır. Sadece Kastamonu için değil ülkemizdeki birçok il ve bölge
için uygulanabilecek etkili tanıtım stratejileri, illerin olduğu kadar ülke turizmine ve
tanıtımına da katkı sağlayacaktır.
Bu bağlamda, Kastamonu’da da uygulanan turizm stratejilerinin belirlenmesi, yaşanan
sorunlar için çözüm üretebilmesi ve tanıtım stratejileri sorunlarının belirlenmesi oldukça
büyük öneme sahiptir. Bu doğrultuda, Kastamonu ilinin turizm tanıtımındaki sorunların
belirlenerek turizm yöneticilerine yol gösteren etkili tanıtım stratejilerini ortaya çıkarmak
bu çalışmanın amacıdır. Araştırmada Kastamonu İlinin tanıtımının ne derecede etkili
yapılabildiği ölçülmeye çalışılmıştır. Mülakat tekniği uygulanan bu araştırmada
Kastamonu turizmine yönelik etkili tanıtım stratejilerine yönelik bulgular ortaya konarak
çeşitli sonuç ve önerilerde bulunulmuştur.
TURİZMDE TANITMA STRATEJİLERİNİN ÖNEMİ
“Tanıtmanın gelişimi uygarlığın gelişimi ile olmuştur. Diğer bir deyişle uygarlık
geliştikçe tanıtma çabaları da yoğunlaşmış ve daha kolaylaşmıştır. Tanıtmanın temel
amaçları olan insanlara bilgi vermek, insanları birbiriyle bütünleştirmek ve insanları ikna
etmek bugünkü toplumlarda olduğu gibi ilkel toplumlarda da görülmüştür. Ancak
tanıtmanın amaçları, teknikleri, araçları ve ahlaki standartları zamana bağlı olarak farklı
biçim, içerik ve yönlerde uygulanmıştır” (Rızaoğlu, 2004:7).
Tanıtım, bir turizm destinasyonun bilinirliğini artırmada ve daha fazla kişi tarafından
ziyaret edilmesinde üzerinde durulması gereken önemli bir faktördür. İnsanlar tanıtım
sayesinde bir destinasyon hakkında iyi yada kötü bir fikir sahibi olurlar ve tanıtım
sayesinde zihinlerinde o destinasyonla alakalı bir imaj oluştururlar. Oluşan bu imaj
insanların zihinlerinde kolay kolay silinmemektedir. Bu yüzden tanıtım faaliyetleri
destinasyon imajının oluşturulmasında çok önemli bir unsurdur. Tanıtım iletişim
araçlarının gelişme göstermesiyle birlikte daha fazla önem kazanmaya başlamıştır.
“Tanıtım ve reklam, hem olumsuz imajın silinmesi hem de yeni turist kazanmak
açısından turizm talebinin en yaşamsal ögelerinden birisi olabilir. Turizm talebi üzerine
yapılan araştırmalarda reklam ve tanıtım faaliyetleri önemli bir değişken olarak
bulunmuştur. Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler
sonucunda ortaya çıkan, geniş çapta bilgi alış-verişini mümkün kılan ve ağlar üstü bir ağ
olarak nitelendirilen Internet; yazılı basın, radyo, televizyon ve kablolu televizyon gibi
reklam ve tanıtım araçları arasında başı çekmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda;
reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin potansiyel talep üzerinde ortaya çıkan
değişikliklere karşılık verebilmesi için daha çabuk, hedefe yönelik, akıllı, çapraz bilgi
içeren, yaratıcı, görsel, eşzamanlı ve karşılıklı etkileşime yatkın olması gerekliliği ortaya
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çıkmıştır. Internet bu etkileşim biçimini en iyi şekilde sağlayan bir ortam sunmaktadır.
Bu yüzden hemen bütün işletmeler mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımlarını ya
Internet üzerinden yapmakta ya da Internet kanalıyla pazarlama ve satış faaliyetine
geçmeyi planlamaktadır” (İçöz, Tavmergen ve Özdemir 2003).
“Tanıtım ve reklam faaliyetlerinin turizm talebi üzerindeki en önemli etkisi, bir turistik
bölge ya da ülke hakkında tüketiciye bilgi vermesidir. Bu faktörün mevcut turizm
talebini arttırmaya yönelik etkisi olabileceği gibi, potansiyel turizm talebini de harekete
geçirme gücü olacaktır. Bu amaçla, uluslararası turizmde söz sahibi olan ülkeler bir
yandan sahip oldukları imajı koruyabilmek, diğer yandan da pazardan daha fazla pay
alabilmek için reklam ve tanıtım etkinliklerine daha fazla kaynak aktarmayı
hedeflemektedirler” (Sarı ve Kozak, 2005).
“Tanıtma stratejisi ise, tanıtma faaliyetlerinde bulunulacak hedef kitlenin özelliklerine ve
eğilimlerine göre, mevcut imkanları en etkili ve verimli şekilde kullanarak, menfaatlerin
korunup geliştirilmesi ve hedeflere ulaşılması amacıyla önceden tespit edilen hareket
şekilleridir. Tanıtma stratejisi belirlemenin; tanıtma çevresini belirleme ve geleceği
tahmin etme, tanıtma örgütünün ne durumda olduğu, güçlü ve zayıflarının neler olduğu
gibi konuları ortaya çıkarma ve en önemlisi, tanıtma faaliyetlerinde ortak amaçlara
yönelme, tutarlılık sağlama gibi faydaları vardır. Aynı zamanda tanıtma stratejisi,
tanıtma kararlarının ve projelerinin kalitesini yükseltmektedir” (Gündoğdu, 2006: 43).
“Uluslararası alandaki tanıtım faaliyetleri, bir ülkenin, dünyadaki görüntüsü, saygınlığı
ve dolayısıyla hedeflenen dış politikanın etkinliği bakımından oldukça önemli rol
oynamaktadır. Esnek kullanılabilen ve etkili bir dış politika aracı olan tanıtım
faaliyetlerinin, belirli bir stratejiye oturtulması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla
eşgüdüm halinde ve işbirliği içinde çalışılması önem taşımaktadır. Tanıtımda başarı,
uzun vadeli planlamaya, global bakışa ve ayrıntılı uygulamaya dayalı bir yaklaşımın
benimsenmesine bağlı olmaktadır” (Gülşen, 2009: 70).
“Türkiye sahip olduğu doğal, kültürel, sosyal ve tarihsel çekicilikler ile turizm açısından
büyük bir potansiyele sahiptir. Buna rağmen, Türkiye turizminin hala istenilen düzeye
ulaşamamasının en temel nedeni tanıtım faaliyetlerindeki eksik ve yanlış
uygulamalardır. Günümüzde Türkiye’nin tanıtım faaliyetlerinin odak noktası ülke
imajının geliştirilmesi ve olumlu imajın tüm dünyada yerleştirilmesi çalışmaları
oluşturmaktadır. Oysa Türkiye turizminin istenilen seviyeye ulaşabilmesi için imaj
çalışmalarına paralel olarak bölgesel tanıtım faaliyetlerine ve ülkemizin turizm açısından
değer taşıyan bölgelerinin de bu kapsamda tanıtımına ağırlık verilmelidir” (Selimoğlu,
2007).
“Turizm sektöründe giderek rekabetin arttığı bir ortamda Türk turizminin de pazarlama
iletişiminin önemli aracı olan reklamdan yoğun bir şekilde faydalandığı görülmektedir.
Hem ulusal düzeyde hem de bölge ve işletme düzeyinde reklam çalışmalarının yapıldığı
turizmde iç ve dış turizme yönelik olarak reklam çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle son
yıllarda Türkiye’nin dış turizm pazarlarında reklam kampanyalarına ağırlık verdiği
görülmektedir. Günümüzde reklam hedef aldığı turistik tüketici üzerinde belirli bir etki
yapmak, onların tercihlerini ve alışkanlıklarını etkilemek, turistik ürünü satın almalarını
sağlamak ve bu sayede turistik işletmenin hedeflediği karlılığını arttırmak amacını
taşımaktadır. Belirlenen amaçlara ulaşabilmek için reklamın hedef aldığı turistik
tüketicilere en uygun mesajı verebilmesi gerekmektedir” (Ünüvar, 2012).
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“Televizyon, ses ve görüntü öğelerini birleştiren bir medya olduğu için tanıtım için belki
de en önemli araçlardan biri olarak görülmektedir. Yabancı televizyon kanallarında
yayınlanan gezi programları ve belgeseller ülkelerin tarihi ve kültürel güzelliklerini
yansıtmada, dış tanıtım anlamında etkili bir yöntemdir. Çok kanallı, yeni uydulu
sistemler sayesinde, ülke tanıtım faaliyetleri kapsamında direkt olarak yer almamasına
karşın, sürekli olarak yeni ülkelerin keşfine yönelik programlar veya son yıllarda
popülerleşen turizm kanalları ile hedef kitle tanıtımı yapılan ülke hakkında
bilgilendirilmekte ve ziyaret edilmesi için özendirilmektedir” (Emre, 2012).
“Dünya turizminde meydana gelen gelişmeler, tüm ülkeleri yeni arayışlara ve
faaliyetlere yönlendirmiştir. Turizm pazarlaması konusunda genel ve ülkesel tanıtım
faaliyetlerinin yerine daha özel, destinasyon ya da şehir temelli turizm pazarlama
anlayışı ortaya çıkmıştır. Risklerin azaltılması ve daha etkin destinasyon pazarlaması için
bir ülkenin tek destinasyon ve tek turistik ürün olarak pazarlanması anlayışı terk
edilerek, ülkelerin çeşitli bölgeleri ve belli şehirlerinin turistik ürün kimlikleri ön plana
çıkarılarak bölgesel ve şehir temelli turistik tanıtım ve pazarlama anlayışı gittikçe
artmaktadır. Nitekim Akdeniz çanağında Türkiye’nin rakibi olan Fransa, İspanya, İtalya
gibi ülkeler, ülkesel tanıtım politikalarında strateji değişikliği yapmış ve “Bölgesel
Tanıtım” ve “Turizm Çeşitlerinin Tanıtımı”na başlamıştır. Söz konusu ülkeler, bu
stratejiye uygun olarak yeniden örgütlenmiş; coğrafya, tesis, altyapı, doğal çevre,
arkeolojik kalıntılar ve kültürel eserler yönü ile farklılık gösteren bölgelerini, farklı pazar
gruplarına göre konumlandırmıştır. Bu strateji doğrultusunda İspanya, Marbella ve
Kanarya Adaları’nı; Fransa, Cote d’Azur, Paris, Normandiya, Courchevel ve Korsika’yı;
İtalya, Toscana ve Sardinya Adası’nı markalaştırarak, turizm pazarına ülkeden ziyade
destinasyon olarak çıkarmışlardır” (Kavacık vd., 2012).
“Ülke içerisinde bulunan ve kendine has çekicilikleri olan alt destinasyonların müstakilen
tanıtımı ve pazarlaması, turizmden daha yüksek düzeyde faydanın elde edilebilmesi için
bir gereklilik haline gelmiştir. Biraz daha pekiştirilecek olursa, kendi içerisinde bağım‐ sız
bir bütünlük sağlayarak bir turistik çekim gücü haline gelen her bir coğrafi alan veya
yerin, öncelikle kendisi olarak ve kendisi tarafından tanıtımı ve pazarlaması yapılmalıdır.
Bu alt destinasyonun, pazarlama iletişimi süreci içerisinde şemsiye bir marka olarak üst
destinasyon (ülke) tarafından desteklenmesi sinerjik ve stratejik bir katkı
sağlayabilecektir” (Yavuz ve Karabağ, 2009).
YÖNTEM
Araştırmanın yöntem olarak nitel araştırma modellerinden eylem araştırmasından
uygulanmıştır. “Eylem araştırması, uygulamada yaşanan sorunlara etkin çözümler
üretmek amacıyla uygulayıcıların kendi başlarına ya da araştırmacıların yardımıyla
uygulama sürecini incelemelerine dayanır” (Şimşek, 2012, s.99). Kastamonu turizminin
yönetim kadrosu ve Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinin öğretim üyeleri bu
araştırmanın evrenidir. Örneklemde ise 10 kişiye ulaşılarak mülakat tekniği
uygulanmıştır. Bu kişiler valilik, turizm tanıtım bürosu, seyahat acentaları, belediyenin
ilgili mercileri ve üniversitedeki öğretim üyeleridir. Araştırmada mülakat tekniği
uygulanarak edinilen bulgular ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
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BULGULAR
Araştırma kapsamında yapılan mülakatlarda, Kastamonu turizmine yönelik etkili tanıtım
stratejileri katılımcılar tarafından öne sürülen görüş ve önerilerle aşağıdaki başlıklar
halinde belirtilmiştir.
Soru 1-Kastamonu turizminin gelişmesi için ne gibi tanıtım stratejileri izlenilebilir?








Katılımcı 1: Etkin tanıtım olması için eldeki ürünün iyi tanınması ve tanıtılması
gerekir. Buna göre Kastamonu’nun öncelikle insanları seyahate yönelten arz
yönünü belirleyen hem somut hem de somut olmayan kültürel mirasının iklim,
coğrafya gibi bir takım bileşenleri net ve ölçülebilir bir biçimde yeniden ortaya
koyması yani güçlü bir envanter çalışmasının yapılması gerekir. Yapılacak
envanter çalışmasına paralel hali hazırda Kastamonu’da var olan turistik talebin
genel profilinin ortaya çıkarılmasını öneririm. Bunun da ötesinde yerel, ülkesel,
bölgesel ve küresel turizm eğilimlerinin neler olduğu ve gelecekle ilgili
öngörülere göre elinde bulundurduğu kaynak, eğilim, mevcut ve gelecek
eğilimler bakış açısıyla bir potansiyel pazar yerinin belirlenmesi ve bu
potansiyel pazar içerisinde niş pazar dediğimiz daha karlı olan ve
Kastamonu’ya daha çok katma değer sağlayan bir pazar belirlenmesi lazımdır.
Bunlar yapıldıktan sonra niş pazar diye tabir edilen pazarın bulunduğu coğrafi,
demografik ve psikografik bileşenlere uygun bir tanıtım stratejisi ortaya
konulmalıdır. Bu tanıtım stratejisi bir günlük değil gelecek elli yıl, yüz yıl ve
belirli sıklıklarda günün koşullarına göre değiştirilen revize edilen bir esnekliğe
sahip olmalıdır. Bunun için bir destinasyon yönetim organı geliştirilmesini
şiddetle öneriyoruz.
Katılımcı 2: Özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütlerinin ortaklaşa çabalarıyla
oluşturulacak bir destinasyon yönetim örgütü Kastamonu’nun daha iyi
tanıtılması için bir yol haritası oluşturacaktır. Tanıtım konusunda farklı
modeller var. Önümüzdeki yıllarda bir yüksek lisans tezi çalışması ortaya
konulacak ve bu tez de bir yol haritası oluşturacaktır. Oluşturulacak olan
yönetim örgütü doğrultusunda gerekli projeler ortaya konarak tanıtım
stratejileri belli bir yöne kayarak turizm çeşitlerinin daha düzenli bir şekilde
tanıtımı sağlanacaktır. Örneğin kış turizmi açısından Ilgaz dağı Milli Parkının
Uludağ’dan hiçbir farkı yoktur. Sadece konaklama tesisi sayısı artırılarak etkin
tanıtım stratejileriyle daha fazla turist sayısı elde edilecektir.
Katılımcı 3: Turizm tanıtımı ekip çalışması gerektiren bir konudur. Genel olarak
tanıtım yapılırken eldeki olgular sınıflandırılmalı ve kategorize edilmelidir.
Örneğin otellerin bir araya gelerek fiyat birliği sağlaması gerek, yine otobüs
firmalarından tutun da taksilere kadar bütün esnafların birlik içinde olması
gerekir. Bu şekilde gelen yerli ya da yabancı turistler bu konulardan
etkilenmezler ve akıllarında kuşku olmaz. Bu konular ele alınarak en azından
bir başlangıç yapılabilir.
Katılımcı 4: Fuarlara katılmak başarılı olmaktadır. Tanıtım konusunda broşürler
var ama yetersiz kalmaktadır. Tanıtım çeşitleri olarak kültürel tanıtım var, siyasi
tanıtım, ekonomik tanıtım, spor tanıtımı var. Yapılan iyi şeylerden birisi spor
tanıtımı üzerinedir. Kastamonuspor’un bu sene elde etmiş olduğu başarılar
Kastamonu turizminin tanıtımı konusunda oldukça büyük öneme sahiptir.
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Turizm tanıtımı konusunda sektörler işbirliği içerisinde organize olarak düzenli
bir şekilde organizasyonlar yapılmalıdır.
Katılımcı 5: Kastamonu turizminin etkili tanıtımı konusunda yurt içinde ve yurt
dışında bulunan turizm operatörleri teşvik edilerek Kastamonu tanıtım ve
reklam faaliyetlerine önem vermeleri sağlanmalıdır.
Katılımcı 6: Televizyonlarda yer alan reytingi yüksek programlardan sonra
Kastamonu yöresini tanıtacak videolarla şehrin tanıtımı konusunda çalışmalar
yapılmalıdır.
Katılımcı 7: Kastamonu yöresini tanıtacak filmler ve dizi projeleri yapılıp
belediye tarafından desteklenmelidir. Bu yapılacak olan faaliyetlerin önemli bir
kanalda yayınlanması şehrin tanıtımını artırtacaktır. Örnek olarak her yaz
çekilen ege dizileri yörenin tarihi güzelliklerini ortaya koymaktadır.

Soru 2-Kastamonu turizminin tanıtımı konusunda en büyük eksiklik sizce nedir?






Katılımcı 1: Olumsuz yönler olarak bir imaj sorunu var Kastamonu’nun. Çünkü
genelde örnek olarak başbakan suikastı, “daş düşebülü ayı çıkabülü” sözünün
ve bir takım Kastamonu’yla ilişkilendirilen ironik küçük düşürücü bir takım
sözlerin şehir efsanelerinin varlığı sayılabilir. Bunların yanı sıra ne yazık ki
Kastamonu’nun kentlilik kültürünün artık tamamen uzaklaşmış olması, kent
burjuvasının büyük kentlere göç etmiş olması ve bunun yerine köylerden
insanların onların yerini alması dolayısıyla kenti ziyarete gelen insanlarda
büyük hayal kırıklıkları yaratabilecek bir takım davranışların da beraberinde
gelmesine yol açmıştır. Sürücülerin yaya trafiğini yok sayması örneğin. Turist
buraya geldiği zaman geldiği yerlerde sürücülerin onlara yaya olarak saygı
gösterdiği alışkanlık gelecekler ama burada ne yazık ki can güvenliği yok.
Dahası toplu taşıma sıkıntılı bununda ötesinde kent ne yazık ki somut kültürel
mirasın özelliklerini buraya taşıyamamıştır. Rant kaygısıyla güzel konakların
yanları yakılmış, talan edilmiş yerine betonarme binalar dikilmiş bir bütünlük,
insanların içini açacak bir manzara fotoğraf çekilecek bir yer bırakılmamıştır.
Katılımcı 2: Eksiklik konusuna gelirsek eksiklik diye bir şey ben görmüyorum.
Çünkü sivil toplum örgütleri, belediye, valilik belli başlı çalışmalar yapıyor.
Biraz eğitim konusu önemli eğitim derken de okuldan ziyade birazda tecrübeye
dayalı bir eğitimsizlik var. Mevcut veriler imkânlar düzgün kullanılmamakta ve
yerine düzgün bir şekilde ulaşamamaktadır bu konularda kaynaklanan
eksiklikler vardır. Bu eksiklikler reklam ve tanıtımla aşılabilir. İnsanların
bilinçlendirilmesi gerekir yine fiyat politikası çok önemli bu konular aşılabilirse
eksiklikler giderilmiş olur ve şehir tanıtımı daha çok ön plana çıkar. Yine ulaşım
konusu şuan daha yeni yen i düzenlenmektedir. Ilgaz tüneli ve şehir
düzenlemeleri yavaş yavaş faal hale gelecek bununla birlikte insanlar akşamları
otellerinden çıkınca rahat bir şekilde dışarda gezebilecek yemeklerini yiyecek be
insanlarda endişe kalmayacaktır.
Katılımcı 3: Kastamonu turizmi tanıtımıyla ilgili elde ne var ilk önce onlara
bakmak lazım. İlk olarak şehir tanıtımı konusunda broşürler var şehrin önemli
yerlerine ulaşım için haritalar var. Kastamonu turizmiyle ilgili süreklilik arz
eden aktivitelere ihtiyacı var. Bunlarla ilgili planlama yapılması gerekir. Şu anda
bu işlemler yüzeysel olarak yapılmaktadır. Kastamonu turizmiyle ilgili hedef
kitle belirlenerek o gruplara yönelik tanıtımlar gerçekleştirilerek ilk adımın
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atılması gerekir. İnanç turizmi, kış turizmi, doğa turizmi gibi birçok alternatifi
olan Kastamonu şehri için ilk önce elektronik ortamda tanıtımlar yapılması
gerekir. Öncelikle bunlar yapılarak bir strateji belirlenmelidir.
Katılımcı 4: Kastamonu turizmi konusundaki en büyük eksiklikten birisi gerekli
özendirme kampanyalarının yapılmamasıdır. Bunun etkisi sonucunda
Kastamonu’nun sahip olduğu doğal güzellikler ilgi görmemektedir. Örneğin
Karadeniz’in en uzun sahil şeridine sahip olan Cide ilçesi Türkiye’nin en önemli
tatil beldelerinden biri olması gerekirken günümüzde yalnızca belli kişiler
tarafından bilinen bir tatil beldesidir.
Katılımcı 5: Bir diğer eksiklik olarak adlandırılacak konu ise Kastamonu
tanıtımı için sadece belli başlı ürünlerin kullanılması olarak bahsedilebilir.
Örneğin; Kastamonu denince akla sadece sarımsak veya çekme helva olarak
gelmemeli Kastamonu’nun tanıtımı ve reklamı için sadece somut ürünler değil
her türlü ilgi çekici unsur kullanılması gerekmektedir.
Katılımcı 6: Şehrin turizm destinasyonlarının bakımı yapılarak ziyaret
rotalarının arasında önemli yer alması sağlanmalıdır. Örneğin Kastamonu kalesi
oldukça güzel bir görünüme sahipken bakımsızlığın vermiş olduğu etkiden
dolayı fazla ziyaretçiye hitap edememektedir.
Katılımcı 7: Yıllar önce yapılan planlamalarda şehir merkezinin Ankara’ya
yakın olarak planlanması Kastamonu yöresinin doğal güzelliklerinden birisi
olan denizden ayrı tutulması şehrin turizm potansiyelini düşürmüştür.
Soru 3-Kastamonu turizminin tanıtımı konusunda artı yönler nelerdir?







Katılımcı 1: Artı yönlerini söylersek Kastamonu mutfağının Türkiye’nin en iyi
on mutfağı arasında üçüncü sırada yer alması konusu yaygın kanının
oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Bunun yanı sıra Taşköprü sarımsağının
yine siyez bulgurunun Kastamonu’yu tanıtan önemli olgulardan olduğu
düşünülmektedir. Dahası somut kültürel mirasın ve soyut olmayan kültürel
mirasın hem çok zengin hem de çeşitli olması Kastamonu için önemli olgulardır.
Katılımcı 2: Kastamonu çok eski bir tarihi kökene sahiptir. Bu köken perslere
kadar uzanmaktadır. Kastamonu mimarisinde şuan 16.yy ve 19.yy Osmanlı
eserleri görülmekte ve bu eserler restore edilerek turizme faal bir biçimde
sergilenmektedir. Kastamonu şehri Üsküdar’a kadar başkentlik yapmış bir
şehirdir. Çok fazla uğrak yeri konumunda olmuştur ve bu sayede kültürlerarası
etkileşimler yaşanmıştır. Her sokakta bir camii bir türbe bulunması
Kastamonu’nun inanç turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesini
sağlayacaktır. Ilgaz ve Küre Dağları Milli Parklarının bulunması Kastamonu için
artı bir yöndür. Bu olanaklar sadece düzgün bir tanıtım ve bilgilendirmeyle
insanlara daha güzel servis edilebilir.
Katılımcı 3: Kastamonu turizm potansiyeli yüksek şehirlerimizden birisidir.
Örneğin şehir merkezi kültür turizmi açısından oldukça elverişlidir. Kasaba
köyü Mahmutbey Camii Unesco aday listesindedir. Kastamonu turizmi tanıtımı
konusunda Unesco listesine giren bir eserin olması büyük bir avantajdır. Yine
Kastamonu şehri evliyalar diyarı olarak da bilinmektedir. Anadolu’nun en
büyük evliyaları arasında gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli inanç turizmi açısından
büyük önem taşımaktadır. Kastamonu inanç turizmi açısından önemli bir
konumdadır. Her yıl düzenlenen Şeyh Şaban-ı Veli’yi anma haftasında
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Kastamonu önemli sayıda turist çekmektedir. Bu geleneğin daha çok tanıtılarak
ön plana çıkarılmasıyla Kastamonu daha çok turist çekecektir.
Katılımcı 4: Kastamonu doğa turizmi açısından oldukça elverişli konumdadır.
Örneğin Daday ilçesinde yer alan at çiftlikleri sayesinde ilgi odağı haline
gelmiştir.
Katılımcı 5: Kastamonu bölgesi bulunmuş olduğu konumdan dolayı turizm 12
aya yayılması hiç de zor bir durum değildir. Örneğin Ilgaz Dağının bulunması
kış turizmi açısından iyi bir tercih sebebidir. Bir diğer etken ise Cide, İnebolu ve
Çatalzeytin ilçeleri sayesinde deniz, kum ve güneş üçlüsü nedeniyle turizmden
uzun süreli verim almak olanak dâhilindedir.
Katılımcı 6: Kastamonu elinde bulundurmuş olduğu konaklar sayesinde
Unesco listesine girebilir ve kendisine rakip olan Safranbolu yöresinin turizm
gelirlerine ortak olabilir.
Katılımcı 7: Kastamonu turizm fakültesinin faal hale gelerek Kastamonu
turizmine yön etkinlikler gerçekleştirmesi yörenin tanıtımını geliştirmektedir.
Soru 4-Şehrin tanıtım konusunda başarılı olan yönleri nelerdir?














Katılımcı 1: Kastamonu turizminin tanıtımı konusunda yapılan fuarlar şehrin
tanıtımı konusunda oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu sayede kişilerde
fuarlarda gördükleri somut öğeleri yerinde ziyaret etme isteği oluşmaktadır.
Katılımcı 2: Taşköprü ilçesinde yapılan sarımsak festivali şehrin tanıtımı
açısından önemli bir etkiye sahiptir.
Katılımcı 3: Şehrin tanıtımı konusunda başarı yönleri birazda spor sektörü
açısından olmuştur. Kastamonusporun Galatasaray gibi takımı misafir etmesi
şehri ön plana çıkarmıştır. Bununu dışında genç iş adamlarının oluşturduğu
sivil toplum örgütleri sayesinde birlik sağlanmıştır. Çeşitli organizasyonlar ve
fuarlara katılarak Kastamonu tanıtımı yapılmaktadır. Bu konular şehrin tanıtımı
konusunda oldukça iyi birer kaynaktır.
Katılımcı 4: Azdavay ilçesinde yapılan moto cross etkinlikleri sayesinde
Kastamonu ilinin spor turizmi açısından ve gazete haberleri içerisinde yer
alması bu sporla ilgilenen kişilerin gelecek yıllarda şehri ziyaret etmesi
amaçlanmıştır.
Katılımcı 5: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinin faal hale gelerek
yörenin çeşitli turizm işletmelerinde kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına
yönelik büyük katkı sağlaması beklenmektedir.
Katılımcı 6: Kastamonu belediyesinin yeni yatırımlarla turizmi daha olanaklı
hale getirdiği görülmektedir. Örneğin teleferik projesi örnek olarak
gösterilmektedir. Bir diğer önemli konu ise Kastamonu’nun tarihi konaklarının
restore işlemleri tamamlanarak turizme kazandırılması hedeflenmektedir.
Katılımcı 7: Kastamonu yöresine yeni yapılan yatırımlar sonucunda yeni
turistik tesisler kazandırılması gelecek olan turistlerin kalacak yer konusunda
alternatiflerin oluşmasına neden olmuştur ve bu yapılan tesisler doğa turizmi
açısından elverişli olması Kastamonu için oldukça büyük avantajdır.
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BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yapılan araştırma ile Kastamonu turizminin etkili tanıtım stratejileri ortaya konmuş,
tanıtım konusunda eksik yönler, artı yönler ve başarılı yapılan faaliyetlere yönelik
öneriler ön plana çıkarılmıştır. Bu çalışma ile etkili tanıtım stratejilerinin nasıl yapılacağı
hakkında görüşler ortaya konarak bir yol haritası oluşturulmaya çalışılmıştır.
Bulgularda etkili tanıtım stratejileri konusunda bir ekip çalışması yapılması konusunda
fikir ortaya çıkmıştır. Ekip çalışması sonucunda daha kapsamlı bir yol haritası ortaya
konarak planlı ve programlı şekilde neyin nasıl yapılacağı ve gelecek nesillere ışık
tutacak yol haritası oluşturulması görüşü bildirilmiştir.
Kastamonu turizmini tanıtımı konusunda eksik görülen
katılımcılar yüzeysellikten bahsetmişlerdir. Yapılan tanıtım
olduğu görüşü ortaya konmuştur. Kastamonu yöresinin diğer
daha elverişli konumda olduğu söylenmiş ve sadece daha
faaliyetleriyle istenilen seviyeye ulaşılacağı savunulmuştur.

yönler konusunda ise
faaliyetlerinin yetersiz
turizm bölgelerine göre
iyi reklam ve tanıtım

Kastamonu’da bürokrasi ve siyasetten bağımsız çoğunluğun kabul ettiği bir tanıtım
stratejisinin geliştirilmesinin gerekliliği belirtilmiştir.
Kastamonu turizminin artı yönlerinin yöneltildiği soruda ise katılımcılar ilin sahip
olduğu birçok kültürel yapı ve mirastan bahsederek Kastamonu yöresinin birden çok
özelliğinin olduğunu belirtmişlerdir. Kastamonu ilinin tarihten bu yana birçok
medeniyete ev sahipliği yaptığı belirtilerek Kastamonu’da yer alan eserler ve yapılarla bu
görüş desteklenmiştir.
Kastamonu’da 4 mevsim turizm yapılabileceği belirtilerek değişik turizm türlerine ve ilgi
gruplarına yönelik tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekliliği ortaya koyulmuştur.
Sosyal medya, festivaller, turizm ve gurme dergileri, televizyonlar ve fuarlardan ilin
tanıtımında etkin olarak kullanılması gerektiği belirtilmiştir.
Şehrin tanıtımı konusunda başarılı olduğu yönleri sorusu iletildiğinde ise katılımcılar şu
ana dek yapılan fuarlar, konferanslar, etkinlikler, festivaller konusunda birden fazla
örnek ortaya koymuşlardır. Bu yapılan faaliyetler daha kapsamlı ve geniş kitlelere hitap
edecek boyuta geldiği zaman Kastamonu turizmi göstermiş olduğu bu çaba ile istemiş
olduğu hedefe ulaşmada önemli bir yol kat etmiş olacaktır görüşünü belirtmişlerdir.
Ayrıca aşağıda yer alan ana tanıtım stratejileri ve bu başlıklar içerisinde yer alan
görevlerin de gerçekleştirilmesinin tanıtımda etkili olacağı değerlendirilmesine
ulaşılmıştır:




Mayıs ayı başında düzenlenecek olan Şeyh Şabani Veli ve Kastamonu
Evliyaları Haftası etkinliklerinin bir tanıtım fırsatına dönüştürülmesi:
Etkinliklere üst düzey katılımın sağlanması. Etkinliklerin ulusal medyada geniş
kapsamda yer almasının sağlanması.
Yaz döneminde deniz ve doğa turizmine yönelik tanıtım çabalarının
yoğunlaştırılması: Sahil bölgelerinin temizliği ve düzeninin sağlanarak turizm
sezonuna hazır hale getirilmesi ve yapılan bu hazırlıkların kampanyalar halinde
duyurulması. Yaz döneminde tatile giren üniversitelere yönelik doğa, spor ve
gençlik kamplarının organize edilmesi ve kampanyalar ile duyurulması. Büyük
şehirlerdeki şirket yetkilileri ile temasa geçilerek çalışanları için günübirlik veya
hafta sonu konaklamalı doğa turlarının önerilmesi.
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Acentelerin sonbaharda satışa sunduğu kültür turlarına Kastamonu'nun dahil
edilmesinin sağlanması: Kastamonu için tur güzergâhlarının belirlenmesi.
Yurtiçi turlar düzenleyen seyahat acentelerinin yöneticilerinin Kastamonu'ya
davet edilerek gezdirilmesi ve ağırlanması. Kastamonu'da turların
oluşturulması ve bunların diğer illerdeki acentelere servis edilerek dağıtım
kanallarından yararlanılması.
Kışın Ilgaz Dağı'na gelen turistlere Kastamonu'nun diğer turistik
çekiciliklerinin tanıtılması: Ilgaz Dağı'na gelen turistlere günübirlik
Kastamonu turlarının düzenlenmesi, Kayak sezonunda Ilgaz Dağı'nda bir
turizm tanıtım masasının oluşturulması.
Ulusal turizm medyasında Kastamonu'nun her ay en az iki kere yer almasının
sağlanması: Ulusal turizm medyası temsilcilerinin Kastamonu'ya davet edilerek
ağırlanması. Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi ve sürekli irtibat halinde
bulunulması. Kastamonu'daki yetenekli yazarlara turizm yazılarının
hazırlatılması bu yazıların ulusal turizm medyasında servis edilmesi.
İç turizme yönelik tanıtımda yakın hedef pazar olarak Ankara'ya ve en büyük
hedef pazar olarak İstanbul'a öncelik verilmesi: Bu şehirlerdeki büyük kamu
ve özel kuruluşlarının yetkilileri ile temasa geçilmesi ve çalışanlara yönelik
turların organize edilmesi. Bu şehirlerdeki üniversite öğrencileri ve çalışanlarına
yönelik tanıtımların yapılması ve turların organize edilmesi.
Dış turizme yönelik tanıtımda Türk Dünyası ve Arap Dünyasına ağırlık
verilmesi ve çalışmaların başlatılması: Bu ülkelerdeki tanıtım fuarlarına
katılımın organize edilmesi. Bu ülkelerden gelen üniversite öğrencileri vasıtası
ile tanıtım bağlantılarının kurulması. Bu ülkelerdeki tur firmaları ile temasa
geçilmesi.
Kastamonu'da gerçekleştirilecek spor organizasyonlarının etkin tanıtımının
yapılması: Azdavay Enduro Şampiyonası'nın etkin tanıtımı ve medyada geniş
yer almasının sağlanması. Önümüzdeki yıllarda yapılacak spor
organizasyonlarının Kastamonu'da yapılması için gerekli çalışmaların
başlatılması.

Son olarak tüm bu tanıtım stratejileri başarı ile gerçekleştiğinde, Kastamonu yöresi
turizm açısından cazibe merkezi haline gelebilir ve yıllardır istemiş olduğu turizm
pastasından kendine düşen payı alabilir değerlendirilmesine ulaşılmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Kastamonu içerisinde bulundurduğu tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile, korunması,
gelecek nesillere aktarılması ve bu değerlerin gezilip görülmesi gereken bir şehirdir.
Tanıtım konusu Kastamonu için oldukça önemli bir etkendir. Şimdiye kadar Kastamonu
turizmi için etkili bir tanıtım stratejisi geliştirilememesi şehrin gelişimi açısından geri
planda kalmasına neden olmuştur. Kastamonu şehrini gelecek nesillere daha iyi bir
şekilde anlatmak ve görsel hafızaya kazımak için birden fazla tanıtım stratejisi ortaya
konulmalıdır. Turizmin gelişmesine katkı sağlayacak birçok kültürel miras şu anda
tehlike altındadır ve restore edilerek tarihi kimliğinin korunması öncelikler arasında yer
almalıdır.
Mülakat yönteminde görüş ve önerilerini sunan kişilerin vermiş olduğu cevaplar
neticesinde şehrin tarihi dokusu, doğası korunarak sahip olduğu değerler
geliştirilmelidir. Bilindiği üzere Kastamonu şehri evliyalar diyarı olarak da bilinmektedir.
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Anadolu’nun dört büyük evliyalarından birisi olan Şeyh Şaban-ı Veli şehrin manevi
kimliğinin oluşmasında öncü konumdadır. Kastamonu sahip olduğu inanç iklimi
nedeniyle Anadolu’nun inanç merkezlerinden biri olmaya aday bir şehirdir. Sadece bu
konuda gereken etkili tanıtım ve reklam eksikliği sebebiyle istenilen yere ulaşamamıştır.
Kastamonu’nun tanıtımı ve güçlü bir turizm cazibe merkezi haline gelmesi için şehri
etkili bir şekilde tanıtacak yol haritasının geliştirilmesi ve şehre özgü bir tanıtım sloganı
belirlenmesi, görüşmecilerin vermiş olduğu cevaplar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu
çerçevede Şerife Bacı, Saat Kulesi, Ilgaz Dağı, Kale, Ilıca Şelalesi, Küre Dağları Milli Parkı
ve bunun gibi saymakla bitiremeyeceğimiz değerleri kapsayan bir tanıtım rehberi
geliştirilmesi gerekmektedir.
Kastamonu’nun varlıklarının ve değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve şehrin
gelecekte yer alacak olan etkili tanıtım yol haritasının belirlenmesine ilişkin görüşler
katılımcılar tarafından bildirilerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ancak bu konuda
yapılan yanlışlıklar ve yüzeysel yapılan tanıtım faaliyetleri nedeniyle, şu an
Kastamonu’nun sahip olduğu kültürel miras sadece yerel halk tarafından bilinmektedir.
Bu nedenle, Kastamonu bölgesel tanıtımdan ziyade ulusal ve uluslararası düzeyde
tanınan bir şehir haline gelmesi için etkili tanıtım stratejilerinin ortaya konulması
gerekmektedir. Bu doğrultuda aşağıda çeşitli öneriler sıralanmaktadır.
















Etkili tanıtım stratejileri ortaya konulurken şehrin sahip olduğu bütün değerler
ortaya çıkarılmalı ve tanıtım yol haritası geliştirilmelidir.
Daha fazla fuar ve organizasyonlar yapılarak tanıtım daha fazla kitleye
ulaştırılmalıdır.
Kastamonu konaklarının daha fazla ön plana çıkarılarak turizme kazandırılması
gerekmektedir.
Kale ve çevresinin restorasyon altına alınarak faal bir şekilde turizme
kazandırılması gerekmektedir.
Havayolu ile sadece İstanbul’a değil başka illere de ulaşım imkânı
sağlanmalıdır.
Devlet tarafından girişimcilere yönelik teşvikler verilerek marka konaklama
işletmelerinin şehre kazandırılması gerekmektedir.
Üniversite öğrencileri tarafından halk bilinçlendirilerek tarihi ve kültürel
dokunun korunması hedeflenmelidir.
Tarihi yerlere ulaşım elverişli konuma getirilerek gelecek olan turistlerin
bölgeye daha rahat ulaşım sağlaması kolaylaştırılmalıdır.
Tanıtım faaliyetlerinin yurt dışındaki payı oldukça büyüktür. Turizm sezonu
açılmadan önce gerçekleştirilecek olan tanıtım faaliyetlerine donanımı yüksek
ve yabancı dil bilen kişilerin gönderilmesi gerekmektedir.
Tanıtım konusunda finansal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması
gerekmektedir.
Kastamonu şehrinin mevcut turizm potansiyelinin yanına gelişmeye açık
alternatif turizm çeşitlerinin belirlenerek diğer turizm çeşitlerinin de
desteklenmesi gerekmektedir.
Kastamonu şehrinin sorunları belirlenerek çözüm önerileri ortaya konulmalıdır.
Örneğin ulaşım sorunu ve otopark problemi gibi.
Kastamonu’nun tanıtımına yönelik bir web sitesi geliştirilerek bütün bilgilerin
yer alması için çalışma başlatılması gerekmektedir.
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Tanıtım konusunda kısa filmler çekilerek yayınlanmalıdır.
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ÖZET
Otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde uygulanan bu araştırmanın amacı otel personeline
yönelik yapılan psikolojik yıpratma (mobbing) ve motivasyon düzeyinin belirlenmesi,
daha sonra iki değişken arasındaki ilişkinin incelenerek ortaya konulmasıdır. Özellikle
yerli literatür bazında mobbing ve motivasyon değişkenlerinin aynı çalışmada
ilişkilendirildiği araştırmaların sayısal olarak az olması bu araştırmanın önemini ortaya
koymaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır.
Toplam 16 otelden 461 kişinin katılımıyla elde edilen verilerin değerlendirilmesinde
tanımlayıcı istatistiksel metotlar (frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma)
kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ise t testi, varyans (Anova) testi,
Post Hoc testleri kullanılmıştır. Mobbing ve motivasyon değişkenlerinin arasındaki
ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek amacıyla korelasyon analizine başvurulmuştur.
Elde edilen bulgulara göre mobbing dört faktör, motivasyon ise üç faktör altında
değerlendirilmiştir. Bu faktörler katılımcıların ve çalıştıkları otel işletmelerinin bazı
bireysel özellikleri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların yaş
ve cinsiyet değişkenleri dışındaki bireysel özellikleri açısından mobbinge maruz kalma
ve motivasyon arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Genel anlamda ise,
mobbing ve motivasyon arasında negatif yönlü (ters) bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Mobbing, Motivasyon, Turizm, Otel İşletmeciliği
GİRİŞ
Örgütün varlığını tehlikeye sokabilecek bir örgütsel sorun olarak nitelendirilen mobbing
davranışının sonucunda çalışan performansının olumsuz yönde etkilenmesi, iş
tatminsizlikleri ve örgüte olan bağlılığın yitirilmesi vb. söz konusu olabilmektedir. Otel
işletmelerinde insan faktörünün önemi göz önüne alındığında, söz konusu kavramın
hizmet işletmeleri açısından ele alınması oldukça önem arz etmektedir (Pelit ve Kılıç,
2012: 123). Çalışma ortamında sürekli psikolojik tacize uğrayan bireyler, iş yerlerinde
yaptıkları işten tatmin olmadığı gibi, zamanla rutin yaşamlarından da tatmin olmamaya
başlayabilmektedir. Diğer taraftan, içinde bulunduğu örgüte ve örgüt üyelerine de
farkında olarak ya da olmadan zarar verebilecek davranışlar sergileme eğilimi gösterirler.
Mobbing ile ilişkili olarak örgüte olan bağlılık düzeyi en düşük seviyelere gelen
çalışanlar, gitgide kendi çıkarlarını örgüt çıkarlarına nispeten daha ön plana çıkarırlar ve
örgüte zarar verme çabasına girerler. Bu nedenle, örgütler içinde var olan ya da
oluşabilecek örgütsel sorunların önceden analiz edilmeye çalışılması ve bu konuda
önlemler alınması örgütün sürekliliği açısından altın kurallardan bir tanesi niteliğindedir.
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Belirlenen bir hedefe ulaşmak isteyen ve/veya gereksinimlerini giderecek bir amaca
ulaşmak isteyen bir bireyin (Balçık, 2004: 135) harekete geçmesi için etkilenmesi ve
isteklendirilmesi sürecini (Can, 1997: 131) ifade eden motivasyon ise, örgütlerin
üretimdeki verimliliği açısından önemli bir psikolojik değer niteliğindedir. Çünkü
motivasyonu yüksek olan bireylerin istihdam edildiği bir örgütte çalışanlar daha etkin
olacağı ve buna bağlı olarak verimlilik de artacağı için, motivasyon bireylerin
verimliliğini artıran bir faktör olarak görülmektedir (Yücel, 2003: 64).
İnsan faktörünün son derece önemli olduğu hizmet sektörünü oluşturan turizm
işletmelerinde, sergilenen olumsuz davranışların tamamı örgütü sürekli olarak zarara
uğratabilmekte ve örgütün amaç ve hedeflerine ulaşmasını sekteye uğratmaktadır.
Dolayısıyla, araştırmanın konusunu da oluşturan, birisi olumsuz bir örgütsel davranış
olan mobbing ve diğeri ise çalışanların istekli olarak harekete geçirilmesinde son derece
önemli bir psikolojik değer olan motivasyon kavramlarının önemi üzerinde durulmasının
gerekli olduğu düşüncesi, bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Örgütler açısından bu denli önem taşıyan bu iki unsurun (mobbing ve motivasyon)
incelenmesi ve mevcut durumun analiz edilerek, örgütteki eksikliklerin giderilmesine
yönelik iyileştirme politikalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle, otel
işletmelerindeki mevcut durumun araştırılarak analiz edilmesi, konuyla ilgili taraflar
üzerinde farkındalık oluşturarak konuya yönelik önerilerin geliştirilmesi amacıyla bu
araştırma gerçekleştirilmiştir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Mobbing Kavramı ve Unsurları
Mobbing kavramı ile ilgili gerek yurt dışında gerekse yurt içinde yayınlanan
çalışmalarda kavramın tanımlanmasına ilişkin çeşitli yaklaşım ve görüşler mevcuttur.
Fakat bu farklı tanımlamalarda sık sık tekrarlanan belirli başlı noktalar vardır. Bunlar;
bezdirme, yıldırma, rahatsız etme gibi amaçlarla kişinin moral, motivasyon ve
performansında olumsuz yönde etkiler oluşturulması hedeflenen eylemlerdir. Bunun
yanı sıra mobbing farklı ülkerde farklı şekillerde isimlendirilebilir. Örneğin; Norveç,
Japonya ve Anglosakson ülkeleri de İngiliz ve Avustralyalı araştırmacılar gibi “mobbing”
terimi yerine “bullying”i tercih ederken, Amerikalılar “bullying”in okul örgütlerinde,
“mobbing”in ise iş yerlerinde kullanılması uygun görmektedirler (Leymann, 1990:119126; Kaymakçı, 2008: 18; Pelit & Kılıç, 2012: 122-140; Yücetürk, 2003: 973-984).
Mobbing, Latince “mobile vulgus” sözcüğünden gelmekte olup, kararsız kalabalık,
şiddete yönelmiş topluluk gibi anlamları kapsamaktadır. “Mob” sözcük olarak; kanun
dışı şiddet uygulayan, düzensiz, kalabalık anlamlarını da taşımaktadır. “Mob” fiili
kelime anlamı olarak; ortalıkta toplanmak, saldırmak veya rahatsız etmek anlamları da
içermektedir. İşletmede çalışanların bireysel ve örgütsel verimliliğini azaltarak, aynı
zamanda da ekonomik kayıplara neden olan mobbing, işletmeler açısından oldukça
önemli derecede sorun teşkil etmektedir (Davenport, Schwartz & Eliot, 2003: 3).
Mobbing kavramının tarihsel gelişim süreci incelendiğinde; ilk olarak 1960 yılında
Lorenz tarafından hayvanların kendi aralarında veya sürü dışı bir yabancıya karşı
uyguladıkları taciz davranışını tanımlamak için kullanıldığı görülmektedir. Daha sonraki
yıllarda ise Heinmann tarafından 1972 yılında okulda öğrenciler arasında görülen
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zorbalık ve taciz olaylarını ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır (Leymann, 1996:
263-265). Benzer davranışların işyerlerinde de gözlendiğini ifade eden Leymann (1996)
ise bu terimi 1980’li yıllarda iş hayatındaki bir veya daha fazla çalışan tarafından
tekrarlanan, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde uygulanan, gurur kırıcı, üzüntü ve sıkıntı
verici, iş performansını düşüren rahatsızlık verici olumsuz davranışlar için kullanmaya
başlamıştır (Einarsen, 1999 :16-27 ; Çakır, 2006 : 3).
İşletmelerde örgütsel sağlığı tehdit eden unsurlardan biri olarak ele alınan mobbing,
işgörenler arasında gittikçe artan endişelere neden olur ve bu durum hem işgörenleri
hem de tüm işletmeyi maddi ve manevi kayıplarla tehdit eder. Son yıllarda bir işletme
hastalığı olarak da algılanan mobbingin işletmelere ve ülke ekonomisine büyük zararlar
verdiği yapılan çalışmalarla ortaya konulmaktadır ancak mobbingin yıkıcı etkilerinin
bilinmesine rağmen pek çok işetmede gerekli önlemlerin alınmaması, mobbinge bağlı
problemlerin tespit edilmesinde ve iyileştirilmesinde izlenecek politikaların olmaması,
mobbingin yol açtığı zararlarla işgörenlerin birebir mücadele etmelerini zorunlu
kılmaktadır (Kaymakçı, 2008 :70).
Mobbing’in Nedenleri
Kültür farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde ortaya çıkabileceği gibi cinsiyet ve hiyerarşi
farkı gözetmeksizin herkesin de maruz kalabileceği, sonuçları ise ağır olan mobbing
kavramının nedenleri tam olarak ifade edilememektedir. Ancak, tek bir kişi ya da
olaydan kaynaklanmadığı, bu durumun uygulayan kişinin özelliklerine, örgüt kültürüne
ve uygulanan kişinin kişilik özelliklerine göre değişebileceği vurgulanmaktadır (Tınaz,
2011 :13 ; Davenport, Schwartz, & Eliot, 2003:24);
Ayrıca çalışma alanında yaşanan psikolojik saldırının belli bir nedeni olmak zorunda
değildir. Birçok etken mobbingin oluşmasına zemin hazırlayabilir. Mobbingi uygulayan
kişilerin kendi yapılarından kaynaklanan kıskançlık, ikiyüzlülük, obsesiflik, sadistlik,
anti-sosyallik gibi kişilik bozukluklarının olması, mobbingin sebepleri arasında yer
alabilir (Tengilimoğlu & Mansuroğlu, 2009 :71).
Mobbingin Türleri
Mobbing eyleminin sadece yöneticiler tarafından tek bir kişiye karşı yapıldığı düşünülse
de bu eylemleri birkaç şekilde görmek mümkündür. Psikolojik şiddet olarak tanımlanan
mobbing; düşey mobbing, yatay mobbing ve dikey mobbing olarak 3’e ayrılmaktadır
(Çalışkan & Tepeci , 2008: 135-148).
Düşey Mobbing: Örgütlerde aşağıdan yukarıya doğru uygulanan sıkça rastlanılmayan bir
mobbing türüdür. Özelliklede işsizlik oranının yüksek olduğu toplumlarda/ülkelerde
işlerini kaybetme korkusuyla bu tarz mobbing eylemlerini görmek çok mümkün değildir
(Tınaz, 2011: 145). Düşey mobbingde astlar tek bir kişi olarak değil, örgütlü bir şekilde
hareket etmektedirler. Hatta tüm çalışanları kendi taraflarına çekerek sistemli bir şekilde
mobbing uygulamaya çalışmaktadırlar. En sık başvurdukları mobbing eylemleri ise;
dedikodu, dışlama, sabotaj, bilgi saklama, hiyerarşik iletişim kademelerine riayet
etmeme, iş geciktirme, olumsuz geribildirimler verme ve takım çalışmasını bozmak için
düşük performans gösterme şeklinde kendini gösterir (Tutar, 2004: 93).
Yatay Mobbing: Yatay mobbingde mağdur, kendisi ile aynı konumda bulunan iş
arkadaşları, emsalleri arasındandır (Tınaz, 2011: 134) ve dikey (yukarıdan aşağıya)
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mobbinge göre daha zor belli olmaktadır. Aynı konumda yer alanlar gerçekleştirdikleri
mobbingi inkâr ederek, bu durumu iş yerinin rekabet ortamının doğurduğu bir sürtüşme
gibi değerlendirmektedir (Tutar, 2004: 91). Genelde grubun, farklı gördüğü bir kişiye
yüklenmesi ile ortaya çıkar. Grup, herhangi bir sorunda sorumluluğu bu kişiye
yükleyerek olaydan sıyrılır. Temelinde cinsiyet, etnik grup, yaş gibi özelliklerdeki
farklılıklara dayanan ayrımcılığa dayanır (Minibaş ve diğerleri, 2009: 15).
Dikey Mobbing: Üstlerin sahip oldukları kurumsal gücü, astlarını ezerek, onları
kurumun dışına iterek kullanması durumudur (Atman, 2012: 62). Yukarıdan aşağıya
mobbing olarak da adlandırılan dikey mobbingin sebebi; çekememezlikten, mobbingi
uygulayanın psikolojik problemlerine kadar pek çok etken olabilir.
Amirlerin psikolojik şiddet olayları iki şekilde gerçekleşir. İlk olarak statülerini
suistimalden kaynaklanan, kendilerinin altında çalışanlara kural dışı bir şekilde saldırgan
ve küçük düşürücü davranmalarıdır. Bu kişiler departman müdürleri, şefler ya da
bulunan yerin amiri olabilirler. Yapılan şey, görevin getirdiği yetkiyi sorumsuzca ve kötü
amaçlar için kullanmakla eş değerdir. İkincisi ise psikolojik saldırının örgütün
benimsemiş olduğu bir yönetim stratejisi olmasıdır. Genellikle iş yerindeki belirli bir
grubu istifaya mecbur bırakmak için yapılır (Akgeyik ve diğerleri, 2009: 125).
Bu hareketlerle yöneticiler, iş görenlerin hayatını zorlaştırıp verimini düşürerek
kendilerine olan güvenlerini kaybetmelerini sağlamayı amaçlarlar. Bulunduğu konumu
kaybetmekten kaygılanan yönetici, mobbing uygulamayı tercih edebilir ve ya canın
istemediği bir olay ya da sorumluluktan kaçabilmek adına bu davranışlarla sorumluluğu
astlarına yükler (Minibaş ve diğerleri, 2009: 11; Tınaz, 2006 :116; Kaymakçı, 2008: 105;
Arslan, 2008: 47).
Mobbing Etkileri
Mobbing’in bireyler üzerindeki birtakım davranışsal belirtileri vardır. Bu davranışsal
etkileri; bireyler üzerinden, kurumlar üzerinden ve ülke ekonomisi üzerinden
değerlendirmek mümkündür.
Çalışanlar Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Psikolojik saldırı olarak kabul gören mobbing,
çalışanları oldukça fazla bir stres altına sokmaktadır. Bilerek ve isteyerek hayata geçirilen
psikolojik şiddetin, maruz kalan üzerinde psikosomatik ve sosyal bazı bozukluklara da
sebebiyet verdiği görülmektedir. Bahsedilen bu hastalıkların başında depresyon olmak
üzere, bitkinlik/yorgunluk, güven eksikliği, suçluluk duygusu, kâbuslar, odaklanamama
ve uyku sorunları olduğu, bazı araştırma sonuçlarında gözlemlenmiştir (Turan, 2006: 2829).
Mobbing’in bireylerde ve yaşadıkları sosyal çevrede neden olduğu olumsuz olayları şu
şekilde sıralamak mümkündür (Uçakhan, 2011: 8): Çalışma hayatında başarısızlığa ortam
hazırlamakta, psikolojik ve fizyolojik hastalıklara sebep olmakta; çalışma hayatında ve
sosyal ortamlarında huzursuzluğa yol açmakta; çalışanı kendisi ve çevresi ile
umutsuzluğa sürüklemekte; aile ilişkilerini bozabilmekte; etrafa karşı şüpheci ve
güvensiz olmalarına neden olmaktadır.
Kurum Üzerindeki Olumsuz Etkileri: Mobbing, maruz kalan bireylerin psikolojilerini ve
fiziksel sağlıklarını etkilediği gibi, çalışma arkadaşlarını, işyerini de dolaylı yoldan
etkilemektedir. Örgüt sınırları içerisinde yaşanan olumsuz olaylar mobbinge maruz
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kalanın yanında, mobbingi yapanın da vakit ve emek harcayarak işine yeterince motive
olamamasına, örgüt içi etkinliğinin azalmasına neden olmaktadır (Minibaş, Paussard, &
Çamuroğlu, 2009: 70). Davenport, Schwartz ve Elliot, mobingin örgüte etkilerini şöyle
sıralamaktadırlar (Ocak, 2008: 47-48): İşin kalitesinde azalma meydana gelmesi, önemli
konumlardaki iş görenlerin örgütten kopması, mazeret izinlerinin artması, danışmana
ihtiyaç duyulması, işletmenin güvenirliliğinin ve saygınlığının azalması, iş gören
değişikliğinin hızlanması, tazminatlar ve işsizlik sigortası isteklerine sebebiyet vermesi ve
davalara neden olması
Toplum ve Ülke Ekonomisine İlişkin Olumsuz Etkileri: Mobbing eylemleri sadece
mağduru etkilemekle kalmaz aynı zamanda mağdurun çevresini de (etkileme şiddeti
mağdura göre daha az olsa bile) etkilemektedir (Tınaz, 2006:190). Toplumu oluşturan
bireyler arasında giderek sevgisizlik, saygısızlık gibi birçok olumsuz duygular
yaygınlaşmakta; bu durum da sosyal ilişkileri negatif yönde etkilemektedir. Bu bağlamda
toplumun bu olgu nedeniyle katlanmak zorunda olduğu maliyet küçümsenmeyecek
kadar önemlidir ve artan eğilimlidir (Yeniçeri & Demirel, 2011: 241-242). Mobbing
eylemlerinin toplumsal sonuçları psikolojik sonuçlar (mutsuz bireylerin toplumda
artması, politik kayıtsızlık yaratması vb.) ve maddi sonuçlar (sağlık masraflarının
oluşması ve artma eğilimli olması, sigorta masraflarının oluşması, işsizlik veya kapasite
altı çalıştırılmalardan doğan vergi kaybının yaşanması, malulen emeklilik taleplerinde
artışların görülmesi vb.) anlamda sıralanabilir (Davenport, Schwartz, & Eliot, 2003: 147).
Motivasyon Kavramı ve İşletme Yönetimi Açısından Önemi
Bireylerin hareketleriyle doğru orantılı ve ilişkili olan motivasyon kelimesi, Latince
“movere” kelimesinden türetilmiştir ve hareket etmek anlamına gelir. Belirlenmiş bir
amaca güdülenen, içten gelen hareketler bütünü olarak tanımlanabilir. Psikolojide,
içeriden ve dışarıdan her türlü uyarıcının mekanizmaları harekete geçirip, güdülenmiş
hale getiren ve hazır hale getirerek harekete yönelmesini sağlamak olarak tanımlanabilir
(Erdem, 1990: 69).
Motivasyonu yüksek olan personellerin çalıştığı bir örgütte, çalışanların daha etkin
olacağı ve verimliliğin artacağı için, motivasyon, kişinin daha verimli olmasını
sağlayacak bir etken olarak görülür (Yücel, 2003).
Geçmişten günümüze motivasyon konusunda yöneticilerin kullanabileceği çeşitli teori ve
modeller geliştirilmiştir. Üretilen bu teori ve modeller; yöneticilere, kişileri motive eden
etkenleri saptamak, motivasyonu sağlayabilmek ve koruyabilmek konularında yol
göstermek amaçlı geliştirilmiştir. Bazı modeller, bireylerin gereksinimlerinin bir
yansıması olan motiflere dolayısıyla kişinin içinde olan faktörlerin üzerinde dururken,
bazıları da teşviklere yani kişinin dışında olan, kişiye dışarıdan verilen faktörlerin
üzerinde durmaktadır (Koçel, 2010:621).
Motivasyon kavramı ile ilgili ilk çalışmalar Amerikalı mühendis Frederick Taylor ile
Fransız iş adamı Henry Fayol tarafından ortaya atılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında
insan; bir üretim faktörü olarak ele alınarak incelenmiş, üretim süresi içinde bir
makineden ne bekleniyor ise aynılarını insanlardan da beklemişlerdir. Bu çalışmalar
sırasında insanın sosyal ve psikolojik yapısını çalışma kapsamının dışında bırakılmıştır.
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Günümüze dek yapılan araştırmalarda, ilgisi ve isteği az olan bireyleri, ilgili ve istekli
insan haline getirmenin yolları araştırılmıştır. Motivasyon konusunda teoriler
boyutlarına ulaşan araştırma ve incelemeler ortaya çıkmıştır. Araştırmacıların üzerinde
durdukları konular, bireylerin davranışları, işe olan farklı bağıntıları ve bunların gerçek
nedenleridir. Araştırmalarında cevap bulmaya çalışılan soruların başında; işletmelerde
çalışan personelin bir bölümü işlerini büyük bir ilgi ve arzuyla yaparken, bir bölüm
personelin isteksiz ve verimsiz iş görmelerinin nedenlerine çözüm bulmaktır. Bu sorun
örgütlerde motivasyon kavramının temelini oluşturan, cevabı kolay bulunmayan bir
gerçeği çalışmaya taşımıştır. Bu sorunun cevabı bulunmaya çalışılırken, başka bir
ifadeyle çalışanı işletmeye isteyerek bağlamanın, gerçek motivasyonları araştırırken
çeşitli görüşler ortaya çıkmıştır (Sabuncuoğlu, 1982: 96).
Taylor ve Fayol çalışmalarından sonra Harward Üniversitesi işletme profesörlerinden
Elton Mayo ve arkadaşları çalışmalarında fiziki çevrede meydana gelen değişikliğin,
çalışanların, istekle çalışmaları üzerinde etkilerinin olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan
çalışmalar; çalışma sürelerinin psikolojik ve fiziksel yoğunluğu azaltacak biçimde
düzenlenmiş olmasını, programlı dinlenme araçlarının konması gerekliliğini, işçilerin
sağlık kontrolünden geçirilmesinin gerekliliğini, öğle yemeklerinin verilmesinin
gerekliliği gibi unsurları ortaya çıkarmıştır. Böylece iş görenin; işletmenin önemli bir
parçası olduğunun hissettirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır. Bu ise personelin yönetime
ve kendilerine duydukları güveni arttırmış aynı zamanda işletmeye olan bağlılığı
arttırmıştır (Telimen, 1978: 191).
Motivasyon insan ilişkilerine yön veren en önemli etkenlerdendir. Bütün işletmelerin,
kurum ve kuruluşların ortak hedefi insanların çabalarını ve amaçlarını gerçekleştirmeye
doğru yoğunlaştırmaktır. Bu amaçlara yoğunlaşabilmek için, iş görenin istekli olmasını
sağlamak ve işi benimsemesini sağlamak gereklidir. Bu isteği sağlamak da motivasyonu
üst düzeyde tutmakla mümkündür. Motivasyon, çalışanların örgütte başarılı ve verimli
olmalarına, bireysel doyuma ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Motivasyonun,
çalışanların verimliliğini arttırırken, işletmelerin toplumsal ve iktisadi refahın
gelişmesine yönelik bir rekabet ortamı içinde yer almalarına imkan verir. Ayrıca, değişen
iktisadi, toplumsal ve teknolojik şartlara bakarak örgütleri “esnek motivasyon”
sistemlerine mecbur bırakır.(Genç, 2000: 239):
İşletmelerde Motivasyonda Özendirici Araçlar
İnsan davranışları çok yönlü ve karmaşık olduğu için, çalışanları iyi anlamış olmak onları
motive edebilmenin ilk ve en önemli adımıdır. Motivasyona özendirici araçların her
zaman ve her koşulda aynı etkiyi göstermesi beklenemez. Kişilerin değer yargıları, çevre
faktörleri, sosyal ve eğitsel düzeyleri motivasyon araçlarının kişiyi ne düzeyde motive
edeceğini gösteren en önemli unsurdur. Bunun yanı sıra, motivasyonda kullanılan
özendirici araçlar toplumun yapısına göre de değişiklik gösterir. Örneğin, tüketim
toplumu içinde yetişen kişiler için ekonomik araçlar ön planda tutulurken, geleneklerine
bağlı; kapalı bir toplumda, bireyleri çalışmaya iten güç, ekonomik araçlardan çok kutsal
inançlar ve psikolojik unsurlar olarak görülebilir.
Motivasyonda faydalanılan özendirici araçlar aynı zamanda işletmenin yönetim
politikasına göre de değişir. Örneğin bir şirkette uzun yıllar çalışmış ve başarılı bir
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yönetim sürecine katılmış olan bir yönetici, başka bir işletmeye geçtiğinde aynı başarıyı
gösteremiyor olabilir. İşletmeyi yönetenlerin başarısı, yönettikleri örgütte çalışanların,
ekonomik ve sosyo-psikolojik yapılarını yakından tanımalarına ve işgörenlerin
çoğunluğu tarafından benimsenen bir politikanın izlenmesine bağlıdır (Eren, 2001:426).
Motivasyon araçlarını kullanırken çalışanların her birine farklı yaklaşmak mümkün
olamadığı için, psikologlar çalışanları altı ana gruba ayırmışlardır. Bunlar (Osmay, 1994:
310-311): 1) Prestij peşinde koşan iş gören, 2) Güvenlik peşinde koşan iş gören, 3)
Mükemmellik peşinde koşan iş gören, 4) Önemli olduğunu hissetmenin peşinde koşan iş
gören, 5) Sorumluluk peşinde koşan iş gören ve 6) Herkes tarafından benimsenmenin
peşinde koşan iş gören.
Motivasyonda özendirici araçlara karar verirken; evrensel nitelik taşıyan bazı özendirici
araçların varlığı kabul edilse bile, kişiye, her topluma ve her işletmeye uygun bir
motivasyon modeli geliştirme imkanı bulunmamaktadır. Bununla birlikte özendiricilikte
önem sırası değişkenlik gösteren motivasyon araçlarını üç başlık altında toplamak
mümkündür. Bunlar ekonomik araçlar, psiko-sosyal araçlar ve örgütsel ve yönetsel
araçlardır.
Motivasyonda ekonomik özendirme araçları: Ücret artışı, primli ücret, kâr paylaşım
planları ve ekonomik ödüllendirme, sosyal güvenlik ve emeklilik planları olarak
sınıflandırılabilir.
Motivasyonda psiko-sosyal araçlar: Çalışmada bağımsızlık (inisiyatif kullanma), sosyal
katılma (gurup üyelikleri), değer ve statü, gelişme ve başarı fırsatı, işyerinde fiziksel ve
sosyal çevreye uyum, çalışanların kararlara katılmasını sağlayan öneri sistemi, psikolojik
güvence, tebrik ve takdir ve sosyal uğraşlar olarak sınıflandırılabilir. Sportif faaliyetler,
geziler, özel gün kutlamaları ve eğlenceler gibi sosyal uğraşların işletmeler tarafından
düzenlenmesi ya da desteklenmesi takım ruhunun da gelişmesine katkı sağlarken aynı
zamanda da çalışanların birbiri ile kaynaşmasını sağlamaktadır.
Örgütsel ve yönetsel araçlar: Amaç birliği, yetki ve sorumluluk, eğitim ve yükselme,
kararlara katılma, örgüt içi iletişim, işi genişletme, işi zenginleştirme, yarı otonom
çalışma grupları oluşturmak, müzik eşliğinde çalışma, fiziksel koşulların iyileştirilmesi,
adaletli ve sürekli bir disiplin sistemi gibi yönetsel uygulamalar sayılabilir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma Problemi: Örgütler içinde olumsuz bir davranış olarak nitelendirilen mobbing
ile çalışanların motivasyonu arasında ilişki var mıdır, varsa ne derecededir ve diğer
değişkenlerle arasındaki ilişki ne düzeydedir?
Araştırmanın Kapsamı, Sınırları ve Kısıtları: Araştırma, Antalya’da faaliyet gösteren
dört ve beş yıldızlı otel personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın,
Antalya’daki dört ve beş yıldızlı otelleri kapsıyor olması, ayrıca söz konusu
işletmelerdeki çalışanlara yönelik mobbing ve motivasyon düzeylerinin değişkenlik
gösteriyor olabileceği, araştırma sonuçlarının genelleştirilemeyeceği anlamına
gelmektedir. Araştırma evreninin tamamına ulaşmada gerek maliyet, gerek zaman ve
gerekse diğer etkenlerden kaynaklanan sınırlamalar neticesinde araştırmada kolayda
örneklem alma yöntemine başvurulmuştur. Örneklem grubunun Antalya’da faaliyet
gösteren 5 adet dört yıldızlı otelden 139 kişi ve 11 adet beş yıldızlı otelden 322 kişi olmak
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üzere, toplamda 16 adet otel işletmesinde çalışan 461 kişi ile sınırlı kalmıştır. Ayrıca
analizlerde kullanılan veriler katılımcılara yöneltilen anket sorularının kapsamı ve bu
sorulara verilen cevaplar/beyanlar ile sınırlıdır.
Araştırmanın Yöntemi: Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden
yararlanılmıştır. Katılımcılara yüz yüze dağıtılan anket formları, toplamda üç bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi
amacıyla yöneltilen ifadelere ve çalıştıkları otel işletmesine ilişkin özelliklerin
belirlenmesine yönelik ifadelere yer verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde, otel
işletmelerinde uygulanan mobbing düzeyinin belirlenmesine yönelik; üçüncü
bölümünde ise otel işletmelerinde çalışanların motivasyon düzeylerinin belirlenmesine
yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu doğrultuda katılımcıların bireysel özellikleri ile
çalıştıkları otel işletmelerinin özellikleri demografik özellikler kapsamında araştırmanın
bağımsız değişkenleri olarak ele alınmıştır. Diğer taraftan, araştırmanın asıl konusunu
oluşturan mobbing ve motivasyon değişkenleri ise araştırmanın bağımlı değişkenleri
olarak ele alınmıştır.
Anket formlarından elde edilen veriler bilgisayar ortamında bir paket program
kullanılarak (SPSS-Statistical Package for Social Sciences for Windows 21.0) analiz
edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metotlar (frekans,
yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin
karşılaştırılmasında ise iki grup arasındaki farkı t testi, ikiden fazla grup durumunda
parametrelerin gruplar arası karşılaştırılmalarına yönelik tek yönlü varyans (Anova)
testinden yararlanılmıştır. Varyans analizinde farklılığa neden olan grubun tespitinde ise
Post Hoc testleri kullanılmıştır. Mobbing ve motivasyon değişkenlerinin arasındaki
ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek amacıyla korelasyon analizine başvurulmuştur.
BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmış olup,
mobbing ölçeğine ilişkin hesaplanan Cronbach Alpha değeri α=0,943 ve motivasyon
ölçeğine ilişkin Cronbach Alpha değeri ise α=0,911 olarak bulunmuştur. Hesaplanan bu
değerler dikkate alındığında, her iki ölçeğin de yüksek derecede güvenilir (0,80<α<1)
olduğunu belirtmek mümkündür (Ural ve Kılıç, 2006).
Cronbach Alpha değerlerine göre, katılımcıların ölçeklerde yer alan ifadeleri doğru
anlamış olduğu ve rastgele doldurmamış oldukları sonucuna ulaşılabilir. Bunun yanında
ölçeklere faktör analizi uygulanmış olup, değişkenler alt boyutlarına göre faktörlere
ayrılmıştır. Bu doğrultuda, öncelikle katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin frekans ve
yüzde dağılımları; mobbing ve motivasyon değişkenlerinin katılımcıların bireysel
özelliklere göre karşılaştırılmasına yönelik t testi ve varyans analizi; ve son olarak
mobbing ve motivasyon arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini belirlemek amacıyla
yapılan korelasyon analizi sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmeler aşağıda
yer almaktadır.
Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine İlişkin Veriler
Araştırma kapsamında incelenen 461 çalışanın demografik özelliklerine ve çalıştıkları
işletmelerin bazı betimleyici özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de
ayrıntılı olarak verilmiştir.
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Veriler (n=461)
Değişkenler

Yaş

Gruplar

f

%

Gruplar

f

%

18 – 25 yaş
arası

101

21,9

İlkokul

11

2,4

26 – 35 yaş
arası

217

47,1

Ortaokul

45

9,8

36 – 45 yaş
arası

108

23,4

Lise

115

24,9

46 – 55 yaş
arası

33

7,2

Önlisans

133

28,9

2

0,4

Lisans

141

30,6

Kadın

171

37,1

16

3,5

Erkek

290

62,9

Evli

207

44,9

1500 ve altı

84

18,2

Bekâr

254

55,1

1501 – 2000
arası

153

33,2

73

15,9

2001 – 2500
arası

77

16,7

2 – 4 yıl arası

162

35,1

2501 – 3000
arası

59

12,8

5 yıl ve üzeri

226

49,0

3001 – 3500
arası

30

6,5

1 yıl ve altı

156

33,9

3501 – 4000
arası

37

8,0

2 – 4 yıl arası

183

39,7

5 yıl ve üzeri

122

26,5

4001 ve üzeri

21

4,6
4 yıldızlı

139

30,2

128

27,8

Kat
Hizmetleri

85

18,4

5 yıldızlı

322

69,8

Muhasebe

41

8,9

Yerli

368

79,8

Yabancı

10

2,2

Yerli-Yabancı

83

18,0

168

36,4

56 yaş ve
üzeri
Cinsiyet

Ortalama
Aylık Gelir
(TL)

Önbüro

Çalıştığı
Bölüm

Yiyecekİçecek
İnsan
Kaynakları
Halkla
İlişkiler

114

24,7

23

5,0

6

1,3

Değişkenler

Eğitim
Durumu

Lisansüstü
Medeni
Durumu

1 yıl ve altı
Sektör
Tecrübesi

Şu anki
İşletme
Tecrübesi

İşletme
Yıldız
Sayısı

İşletme
Sahiplik
Durumu
İşletme
Zincir
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Zincir değil

SatışPazarlama

29

6,3

Teknik Servis

35

7,6

461

100,0

Genel Toplam

Durumu

Yerli Zincir

201

43,6

Uluslararası
Zincir

92

20,0

461

100,0

Genel Toplam

Tablo 1’e göre, araştırmaya katılanların %62,9’u erkek, %69’u 18 ve 35 yaş arasında olan,
%55,1’inin bekâr, %51,4’ünün 2000 TL altında aylık gelir elde ettiği, %63,0’ünün lisans ve
üzeri eğitime sahip olduğu, %49,0’unun 5 yıldan daha fazla sektör tecrübesi olduğu,
%33,9’unun son çalıştığı otel işletmesinde 1 yılın altında zamandır istihdam edildiği
bulgularına ulaşılmıştır. Otel işletmeleriyle ilgili olarak ise, %69,8’i beş yıldızlı, %79,8’i
yerli işletmeciler tarafından işletilen ve söz konusu otel işletmelerinin %43,6’sının yerli
zincir otel işletmelerine bağlı olduğu görülmüştür.
Mobbing ve Motivasyon Ölçeklerine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları
Araştırmada veri toplama amacıyla kullanılan mobbing ve motivasyon ölçeklerinin
faktör analizine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla, mobbing ölçeği için elde
edilen KMO değeri 0,916 olarak bulunmuştur. Bulunan bu sonuca göre ölçeklerde yer
alan ifadelerin istatistikî olarak faktör analizi için uygun olduğu tespit edilmiştir. Elde
edilen verilerin faktör analizine uygunluğu test edildikten sonra, faktör yüklerini
belirlemek amacıyla Rotated Component Matrisine göre, mobbing ölçeği için toplamda
dört faktör elde edilmiş olup söz konusu bu dört faktör literatüre de uygun olarak
araştırmanın diğer aşamalarında şu şekilde tanımlanacaktır:
1.

Faktör = İşe Yönelik Olumsuz Davranışlar (8 alt boyut/ifade)

2.

Faktör = İş Yüküne İlişkin Olumsuz Davranışlar (3 alt boyut/ifade)

3.

Faktör = Kişiliğe Yönelik Olumsuz Davranışlar (4 alt boyut/ifade)

4.

Faktör = Dışlamaya Yönelik Olumsuz Davranışlar (4 alt boyut/ifade)

Aynı şekilde, motivasyon ölçeğinin de faktör analizine uygun olup olmadığı test
edildikten sonra, mobbing ölçeğine yakın bir KMO (0,896) değerine rastlanmıştır. Aynı
şekilde motivasyon ölçeği için toplamda üç faktör elde edilmiş olup, literatüre de uygun
olarak araştırmanın diğer aşamalarında şu şekilde tanımlanacaktır:
1.

Faktör = Başarı İhtiyacı (8 alt boyut/ifade)

2.

Faktör = İlişki İhtiyacı (10 alt boyut/ifade)

3.

Faktör

= Güç İhtiyacı (7 alt boyut/ifade)

Faktör analizinin yanı sıra bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler üzerindeki
etkilerini incelemeye yönelik t testi ve varyans (Anova) analizi yapılmış olup, söz
konusu analizler yoluyla elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Yaş Açısından Karşılaştırma
Elde edilen bulgular doğrultusunda F testi istatistikleri ve bunlara ait olasılık (p)
değerleri 0,05 anlamlılık düzeyinden yüksek çıkmıştır. Dolayısıyla katılımcıların yaş
gruplarının mobbing ve motivasyon üzerinde istatistiksel olarak herhangi bir etkisinin
olmadığı tespit edilmiştir.
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Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet Açısından Karşılaştırma
Araştırmaya katılan kadın ve erkek katılımcıların mobbinge maruz kalma ve motivasyon
düzeylerinin cinsiyetleri açısından karşılaştırılması ve iki değişken arasında anlamlı
farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Gerek mobbing alt
boyutları ve gerekse motivasyon alt boyutlarının aritmetik ortalama değerleri birbirlerine
çok yakındır. 0,05 anlamlılık düzeyinde her iki değişkenin de alt boyutları katılımcıların
cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Tablo 2: Mobbing Alt Boyutları ve Motivasyon Alt Boyutlarının Katılımcıların
Cinsiyetlerine Göre Aritmetik Ortalama Değerleri
Faktör

Cinsiyet

N

Ortalama Std. Sapma

Kadın

154

1,9645

1,11328

Erkek

290

1,8910

1,14897

Kadın

154

2,2100

1,44768

Erkek

290

2,0552

1,29115

Kadın

154

1,6515

,90033

Erkek

290

1,5629

1,00639

Kadın

154

2,2419

1,22544

Erkek

290

2,0744

1,27690

Kadın

154

4,4765

,46002

Erkek

289

4,4653

,75730

Kadın

154

4,5048

,67986

Erkek

289

4,4678

,77267

Kadın

154

4,5195

,51568

Erkek

289

4,5119

,77517

İşe Yönelik Olumsuz Davranışlar

İş Yüküne Yönelik Olumsuz Davranışlar

Kişiliğe Bağlı Olumsuz Davranışlar
Dışlanmaya Yönelik Olumsuz
Davranışlar
Başarı İhtiyacı

İlişki İhtiyacı

Güç İhtiyacı
Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Eğitim Düzeyi Açısından Karşılaştırma
Araştırma kapsamında ele alınan katılımcıların mobbinge maruz kalma ve motivasyon
düzeylerinin sahip oldukları eğitim durumları açısından karşılaştırılması ve iki değişken
arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla varyans analizi
uygulanmıştır. Mobbinge maruz kalma ve motivasyon düzeylerinin alt boyutları eğitim
durumu açısından karşılaştırıldığında, 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Diğer bir ifadeyle, Anova test sonuçlarına göre, eğitim
değişkeninin mobbbing ve motivasyon faktör düzeyleri üzerinde etkisinin olduğu
söylenebilir.
Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Medeni Durum Açısından Karşılaştırma
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Çalışanların mobbinge maruz kalma ve motivasyon düzeylerinin sahip oldukları medeni
durumları açısından karşılaştırılması ve iki grup arasında anlamlı bir farklılık olup
olmadığını test etmek amacıyla t testi uygulanmıştır. Medeni durum değişkeninin
mobbingin alt boyutlarından olan “iş yüküne yönelik olumsuz davranışlar” (t=3,307;
p<0,05) ve “dışlanmaya yönelik olumsuz davranışlar” (t=1,941; p<0,05) ile motivasyon alt
boyutlarından “güç ihtiyacı” (t=2,135; p<0,05) boyutlarına etkisi vardır. Medeni durum
açısından söz konusu üç boyut anlamlı farklılıklar göstermektedir. Diğer boyutlara
bakıldığında ise mobbing “kişiliğe bağlı olumsuz davranış” (F=1,806; p=0,07) ve
motivasyondan “başarı ihtiyacı” (t=1,842; p=0,07) alt boyutlarında da farklılıklar olduğu
söylenemez.
3.3. Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Aylık Gelir Açısından Karşılaştırma
Otel işletmelerinde çalışan katılımcıların mobbinge maruz kalma ve motivasyon
düzeylerinin elde ettikleri ortalama aylık gelir durumları açısından karşılaştırılması ve iki
değişken arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla varyans
analizi uygulanmıştır. Bulgular incelendiğinde gerek mobbing alt boyutları ve gerek
motivasyon alt boyutları katılımcıların ortalama aylık gelirleri açısından
karşılaştırıldığında, bütün boyutlarda anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir
3.4. Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Sektör Deneyimi Açısından Karşılaştırma
Katılımcıların mobbinge maruz kalma ve motivasyon düzeylerinin otelcilik sektöründeki
toplam çalışma süreleri (mesleki tecrübe süresi) açısından karşılaştırılması ve iki
değişken arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla varyans
analizi yapılmıştır. Sektördeki toplam çalışma süresi değişkeninin, motivasyon alt
boyutlarından “başarı ihtiyacı” (F=1,706; p>0,05) ve “güç ihtiyacı” (F=0,640; p>0,05)
faktörleri üzerinde etkisi bulunmazken, diğer bütün boyutlarda etkisi olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle, katılımcıların mobbinge maruz kalma düzeyi toplam
çalışma sürelerine göre anlamlı farklılık göstermekte olup, motivasyon alt boyutlarından
“ilişki ihtiyacı” alt boyutuna göre anlamlı fraklılık olduğu görülmektedir.
3.5. Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Mevcut İşletmede Çalışma Süresi
Açısından Karşılaştırma
mevcut işletmede toplam çalışma süresi değişkeni, mobbing alt boyutlarından sadece
“dışlanmaya yönelik olumsuz davranışlar”, motivasyon alt boyutlarından ise “başarı
ihtiyacı” ve “güç ihtiyacı” faktörleri üzerinde etkili olmaktadır. Diğer bir ifadeyle,
“dışlanmaya yönelik olumsuz davranışlar” (F=4,439; p=0,01); başarı ihtiyacı (F=3,532;
p=0,03) ve güç ihtiyacı (F=3,823; p=0,02) düzeyleri katılımcıların mevcut işletmedeki
toplam çalışma süreleri açısından 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu
tespit edilmiştir. Diğer boyutlar göz önüne alındığında, söz konusu çalışma süresi ile
anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir.
Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Çalışılan Bölümler (Departmanlar) Açısından
Karşılaştırılması
Varyans analizinin sonuçlarına göre, mobbing alt boyutları ve motivasyon alt boyutları
katılımcıların çalıştığı bölümlere göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Diğer bir
ifadeyle, bütün faktörlerde anlamlılık düzeyi 0,05’in altında çıkmıştır ve çalışılan bölüm
değişkeninin tüm faktörler üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

1067

Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Otel İşletmelerinin Sahiplik Durumu
Açısından Karşılaştırılması
Araştırma kapsamında incelenen katılımcıların mobbinge maruz kalma alt boyutlarında
“iş yüküne yönelik olumsuz davranışlar” faktörü (F=2,959; p=0,05) ile motivasyon alt
boyutlarının tümü olan “başarı ihtiyacı” (F9,074; p=0,000*), “ilişki ihtiyacı” (F=2,959;
p=0,000) ve “güç ihtiyacı” (F=9,273; p=0,000) faktörleri çalışılan otel işletmesinin sahiplik
durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Otel İşletmesinin Zincir Şirket Olup Olmama
Durumu Açısından Karşılaştırılması
Katılımcıların mobbinge maruz kalma ve motivasyon düzeylerinin çalıştıkları otel
işletmesinin zincir işletme olup olmama durumu açısından karşılaştırıldığında 0,05
anlamlılık düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Mevcut durumda
çalışmış olduğu işletmelerin zincir işletme olup olmadığı durumu hem mobbingin bütün
alt boyutlarında hem de motivasyonun bütün alt boyutları üzerinde etkilidir.
Mobbing ve Motivasyon Düzeylerinin Otel İşletmelerinin Yıldız Sayısı Açısından
Karşılaştırılması
Katılımcıların mobbing ve motivasyon düzeylerinin ve alt boyutlarının işletmenin yıldız
sayısına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla yapılan t
testi sonuçlarına göre, motivasyon alt boyutlarından “başarı ihtiyacı” (t/F=-1,031; p>0,05)
ve “güç ihtiyacı” (t/F=-0,080; p>0,05) haricindeki diğer tüm boyutlar için anlamlı bir
farklılık olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, otel işletmelerinin sahip olduğu yıldız
sayısının, “başarı ihtiyacı” ve “güç ihtiyacı” faktörleri dışında kalan diğer tüm faktörler
üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
Mobbing ve Motivasyon Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi Sonuçları
Mobbing ölçeği için ele alınan 4 faktör ile motivasyon ölçeği için ele alınan 3 faktör
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını test etmek için korelasyon
analizi yapılmıştır.
Tablo 3: Korelasyon Matrisi
FAKTÖRLER
Mobbing Faktör 1
(İşe Yönelik
Olumsuz
Davranışlar)
Mobbing Faktör 2
(İş Yüküne İlişkin
Olumsuz
Davranışlar)
Mobbing Faktör 3
(Kişiliğe Yönelik
Olumsuz

Motivasyon
Faktör 1
(Başarı İhtiyacı)

Motivasyon Faktör
2
(İlişki İhtiyacı)

Motivasyon Faktör
3
(Güç İhtiyacı)

-0,082

-0,195

-0,072

-0,086

-0,184

-0,081

-0,048

-0,148

-0,078
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Davranışlar)

Mobbing Faktör 4
(Dışlamaya Yönelik
Olumsuz
Davranışlar)

-0,070

-0,152

-0,068

Pearson korelasyon katsayıları (r) -1 ile +1 ile arasında değer almaktadır. Eğer korelasyon
katsayısı sıfır (0) olursa, değişkenler arasında ilişki olmadığı anlamına gelmektedir.
Değer 1’e yakın olursa değişkenler arasındaki ilişki kuvvetli ve pozitif yönlü olurken, -1’e
yakın olursa değişkenler arasındaki ilişki kuvvetli ancak negatif yönlü olmaktadır.
Bilindiği üzere korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini (derecesini,
şiddetini ve gücünü) ve yönünü belirlemek amacıyla uygulanan bir tekniktir (Ural ve
Kılıç, 2006: 247). Yapılan korelasyon analizinin sonucu aşağıda tablo halinde ayrıntılı
olarak gösterilmektedir.
Araştırma kapsamında ele alınan faktörler için elde edilen korelasyon katsayılarının
tamamının negatif olduğu gözlemlenmiştir. Bunun anlamı ise, mobbing ölçeğine ilişkin
faktörlerle motivasyon ölçeğine ilişkin faktörler arasında negatif (ters) yönlü bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. Özellikle en çok etkileşimin (%19.5) “ilişki ihtiyacı”na dayalı
motivasyon faktörü ile “işe yönelik olumsuz davranışlar”a bağlı mobbing faktörü
arasında olduğu söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Hangi kademede olursa olsun insan unsurundan en etkin düzeyde faydalanmak,
örgütler için oldukça önemli bir yetkinliktir. Örgütlerin hedef ve amaçlarına kolaylıkla
ulaşabilmesi için, yöneticilere düşen en büyük görevlerden birisi, öncelikle çalışanlarını
güçlendirmeli, işlerinden yüksek düzeyde tatmin sağlamalarına ve örgüte güven
duymalarına ortam oluşturmalı, örgüte olan bağlılık düzeylerini artırmaya yönelik
çalışmalar yapmalı ve en önemli örgütsel sorunları (mobbing, sinizm, iş tatminsizliği, işe
devamsızlık, sosyal kaytarma vb.) analiz ederek, önüne geçilmesi için gerekli çalışmalar
yapmalıdır.
Otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde yapılan bu araştırmada, katılımcıların yaş ve
cinsiyet değişkenleri dışındaki bireysel özellikleri açısından mobbinge maruz kalma ve
motivasyon arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Genel anlamda ise,
mobbing ve motivasyon aralarındaki ilişkinin negatif yönlü (ters) bir ilişki olduğu
saptanmıştır. Hatta bu araştırmada elde edilen bulgularda da belirtildiği gibi tüm
motivasyon faktörleri ile mobbing faktörleri arasında ters yönlü bir ilişkinin olması,
mobbingin örgütler için ne derecede tehdit unsuru olduğunu görülmektedir. Zira, iş
performansı ve iş sağlığı açısından motivasyon ne kadar önemli bir değer ise, psikolojik
yıldırma (mobbing) de o denli olumsuz ve tehlikeli bir yaklaşımdır.
Örgütlerde dolaylı ya da doğrudan, bireysel ya da kolektif, yukarıdan aşağıya ya da
aşağıdan yukarıya vb. şekillerde kendini gösteren ve çatışmalı bir atmosfere neden olan
mobbing, çalışma yaşamında başa çıkılması gereken en önemli yönetim sorunlarından
birisidir (Vural Özkan, 2011: 1). Dolayısıyla, örgütlerde/işletmelerde öncelikle mobbing
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gibi örgüte zarar verebilecek davranışlar tespit edilmeli ve ortadan kaldırılması veya
etkisinin minimize edilebilmesi için gerekli uygulamalar gerçekleştirilmelidir. Mobbing
uygulayan örgüt üyelerinin çeşitli şekillerde bu tutumlarının önüne geçilmeli (gerekirse
cezalandırılması) ve sonraki aşamalarında ise gerektiği takdirde örgütten
uzaklaştırılmalıdır. Örgüt içinde, yöneticiler tarafından eşitlik prensiplerine sadık
kalınarak bütün örgüt üyelerine adil ve eşit davranılmalıdır. Örgüt çalışanlarının her
şeyden önce işinden tatmin sağlamasını kolaylaştırmak, buna bağlı olarak örgüte olan
sadakati ve bağlılığını artırmak örgütlerin sağlığını ve verimliliğini olumlu yönde
etkileyecek faktörlerdendir. Bu konuda başarıya ulaşabilmek için, örgüt içi iletişim ağının
aktif bir şekilde işliyor olmasıyla birlikte bilgi akışının da paralel olarak işliyor olması
gerekmektedir. Çalışanları yüksek düzeyde motive edecek motivasyon araçları iyi analiz
edilmeli, gerekli yer ve zamanlarda onların da fikri alınmalı ve karara katılımları
sağlanmalıdır.
Bu çalışma otel işletmelerinde mobbing ve motivasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koyma
amacıyla yapılmıştır. Mobbing konusu üzerine yapılacak olan ilerideki çalışmaların,
farklı örneklem grubuna, mobbingin farklı değişkenler üzerinde olan etkileri
incelenebilir. Örneğin, “mobbingin uygulandığı örgütlerde mobbingin yol açtığı örgütsel
sorunlar neler olabilir, bu sorunların boyutları ve örgüte olan etkisinin düzeyi ve
sonuçları ne olabilir?” gibi sorulara cevap aranabilir. Dolayısıyla, yapılan bu araştırmanın
ileride yapılacak olan diğer çalışmalara ışık tutacağı ve barındırdığı öneriler sayesinde
ilgili işletmeler, çalışanlar ve araştırmacılar için kaynak oluşturacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Turizm eğitimi, turizm araştırmalarında yoğun olarak incelenen konuların başında
gelmektedir. Üniversite tercihleri sırasında turizm bölümlerini tercih eden adayların tercih
eğilimlerinin ve profillerinin ortaya çıkarılmasının da turizm eğitimi ile ilgili yararlı
bilgiler sunması beklenmektedir. Bu bağlamda, çalışmada Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından 2016 yılı itibariyle kullanıma sunulan YÖK Lisans Atlası (YLA) internet sitesi
üzerinden Türkiye’de lisans düzeyinde turizm bölümü tercihi yapan adayların tercih
eğilimleri ve profillerine ilişkin bir fotoğrafın ortaya koyulması amaçlanmıştır. Araştırma
verileri 5-15 Haziran 2016 tarihleri arasında YLA internet sitesi ziyaret edilerek doküman
analizi tekniği ile toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir.
Buna göre içerik analizine konu olan bölümlerin doluluk oranlarının genel itibariyle
yüksek (%97,3), bölümlere yerleşen adayların; yarısından fazlasının erkek (%57,5),
turizmle ilgili olmayan alanlardan (%86,1) ve genel lise mezunu (%63,8) olduğu tespit
edilmiştir. Adaylar tarafından en fazla tercih edilen bölümlerin sırasıyla; Balıkesir
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü (Türkçe) olduğu tespit edilmiştir. Çalışma,
turizm eğitimcileri, öğrenci adayları ve turizm eğitimi konusunda araştırma yapanlara
yönelik öneriler ile son bulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Turizm Eğitimi, Aday Tercihleri, Yükseköğretim Kurulu,
Yükseköğretim Lisans Atlası.
GİRİŞ
Turizm, her yıl ortalama % 4 oranında büyüyen ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlara
sahip önemli bir sektördür. Öyle ki Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre, 2015 yılı
sonu itibariyle turist sayısı bir önceki yıla göre % 4,4 büyüyerek 1.184 milyon kişiye
ulaşmıştır (UNWTO, 2016). Söz konusu sayının 2020 yılında 1,4 milyar, 2030 yılında ise 1,8
milyar kişiye ulaşması öngörülmektedir. Örgüte göre 2015 yılı sonunda turizm
sektöründen elde edilen gelirin 1,2 trilyon $ civarında olduğu, dünyada her 11 kişiden
1’inin turizm sektöründe çalıştığı, dünya hizmet ihracatının % 30’unu turizm sektörünün
karşıladığı ifade edilmektedir (UNWTO, 2016). Bu bağlamda, her geçen yıl artan turizm
talebinden daha fazla pay alabilmek rekabet avantajı elde edebilmek ile doğru orantılıdır.
Turizm sektörünün emek yoğun yapısından kaynaklı olarak turizm işletmelerinin rekabet
avantajı elde etme adına atacakları en önemli adım ise nitelikli personel ile hizmet
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kalitesini artırmaktır. Bu durum, turizm sektörü açısından eğitimin rolünü ön plana
çıkarmaktadır.
Ulusal ve uluslararası yazın incelendiğinde, turizm eğitimi ile ilgili pek çok çalışmanın
yapıldığı görülmektedir (Christou, 1999; Maclaurin, 2005; Zhang ve Xixia, 2005; Leslie ve
Russell, 2006; Lin, 2006; Mayaka ve Akama, 2007; Sheldon vd., 2008; Kozak, 2009; Sheldon
vd., 2013; Kılıç, 2014; Boylu ve Arslan, 2014; Dredge vd., 2015).Söz konusu çalışmalarda
ortaya konulan temel sorun ise turizm sektörünün uygun nitelikte personelin
yetiştirilemediği, mevcut turizm eğitim kurumlarının da turizm sektörünün ihtiyaçlarını
karşılamakta güçlükler çektiği şeklindedir. Dolayısıyla, turizm eğitimi veren kurumlar ile
turizm sektörü arasındaki beklenti ve isteklerin eş güdümlü olması gerektiği söylenebilir.
Başka bir ifadeyle arzı oluşturan (eğitim kurumları) ile talep edenlerin (turizm işletmeleri)
ortak amacının söz konusu eş güdümü yakalamak olduğu ifade edilebilir. Bu eş güdümün
sağlanabilmesi de fotoğrafın bütününü görebilmek ve bu fotoğraf üzerinden doğru
tespitlerin yapılabilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu amaçla çalışmanın, fotoğrafının
bütünündeki eksiklikleri gidermesi açısından önem taşıdığı söylenebilir.
YÖK tarafından 10 Mart 2016 tarihi itibariyle faaliyete sunulan YLA’nın temel amacı
yükseköğretime geçiş aşamasındaki adaylara, aday ailelerine, ortaöğretim seviyesindeki
eğitimcilere, eğitim yöneticilerine, yükseköğretim seviyesinde akademisyenlere,
araştırmacılara ve yöneticilere fayda sağlamaktır (YLA, 2016). İnternet sitesinde verilen
istatistiki bilgiler 23 adet “Girdi” ve 6 adet “Süreç ve Çıktı” değişkeni altında
sınıflandırılmıştır. Çalışmada, YLA sitesinden alınan veriler analiz edilmek suretiyle
Türkiye’de lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardaki turizm bölümlerine ilişkin tercih
eğilimlerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Böylece tasnif edilerek sunulan bulguların
turizm eğitiminin paydaşı olan birçok kurum, kuruluş ya da kişiye yararlı bilgiler sunacağı
düşünülmektedir.
ALANYAZIN TARAMASI
Turizm eğitimi,19. yy.’ın sonlarından itibaren tüm dünyada yaygınlaşmaya başlamıştır
(Salgado ve Costa, 2011). Başlangıç yıllarında, kısa süreli hizmet içi eğitimlerle ve kurslarla
sürdürülen mesleki eğitim, ilerleyen yıllarda en az ortaöğretim düzeyinde, sonraki
dönemlerde ise yükseköğretim düzeyinde gereksinim göstermeye başlamıştır (Kozak,
2009;Ring vd., 2009).Nitekim turizm bilincinin oluşması, toplumların eğitim ve gelir
düzeyindeki artış, turizm talebinde yaşanan değişimler ile birlikte istek ve ihtiyaçlardaki
farklılaşma, kaliteli hizmet beklentisinin artması gibi çok sayıda faktör turizm sektöründe
nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın artmasına ve buna paralel olarak turizm eğitiminin
yaygınlaşmasına neden olmuştur (Dredge vd., 2015).
Turizm eğitimi, mesleki ve teknik eğitim kapsamında değerlendirilebilir. Mesleki ve teknik
eğitim, milli eğitim sisteminin bütünlüğü içinde turizm, tarım ve hizmet vb. sektörlerde
her türlü mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin planlanması, araştırılması, geliştirilmesi,
organizasyonu ve eşgüdümü ile yönetim,
denetim ve öğretim etkinliklerinin
bütünüdür(Şahin ve Fındık, 2008: 65’ten aktaran Baltacı vd., 2012: 17). Turizm eğitimi, her
düzeydeki öğrencilere turizm bilincini, misafirperverliğin temel prensiplerini vermek,
turizm sektöründe çalışanların; genel ve mesleki bilgilerini artırmak ve turizm sektörüne
yönetici, araştırıcı niteliklerinde uzman, uygulayıcı yetiştirmek için yapılan her türlü
faaliyetlerdir (Olalı, 1973: 10’dan aktaran: Alıcıgüzel, 2012). Bu bağlamda, lisans düzeyinde
turizm eğitimi veren kurumların temel amacı ise turizm sektörünün ihtiyaçlarını
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karşılayabilecek düzeyde bilgi ve yeteneğe sahip başlangıç düzeyinde yöneticiler
yetiştirmektir (Pauze, 1993; Donina ve Luka, 2014).
Genel olarak bakıldığında ve küresel ölçekte turizm sektörünün 1960’lı yıllardan sonra
ivme kazanmaya başladığı düşünüldüğünde, turizm eğitimi gelişiminin de aynı
tarihlerden itibaren başladığı söylenebilir (Kozak vd., 2015:176). Türkiye açısından bir
değerlendirme yapıldığında ise, turizm eğitiminin resmi olarak Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda (1963-1967) yer aldığı görülmektedir (DPT, 2016). Sonrasında ortaya konulan
kalkınma planlarında da sürekli olarak turizm eğitimine vurgu yapıldığı, turizm eğitimin
geliştirilmesi ile hem nitelikli iş gücünün geliştirilebileceği hem de toplumun, turizmin
kalkınmaya olan etkisi konusunda bilinçlendirilmesinin sağlanabileceği ifade
edilmektedir. Nitekim turizm eğitiminin öneminin artmaya başlaması ile birlikte, 19651966 eğitim öğretim yılında lisans düzeyinde dört yıllık eğitim ve öğretim vermek
amacıyla Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu açılmış ve bu okuldan mezun
olanların ticaret liselerinde turizm dersleri vermesi planlanmıştır (Ünlüönen ve Boylu,
2005: 14). Yine 1964 yılında açılan İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne bağlı
Turizm Enstitüsü ve 1969 yılında aynı akademi bünyesinde açılan Turizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümü ile Türkiye’de turizm eğitiminin seyri lisans düzeyine geçmeye
başlamıştır. Sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi (1974), Balıkesir Üniversitesi (1976)
ve Mersin Üniversitesi (1979) bünyesinde açılan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokullarıyla lisans düzeyinde turizm eğitimi ivme kazanmıştır (Kozak vd., 2015).
1960’lı yıllardan 2015 yılı sonuna gelindiğinde Türkiye’de dört yıllık lisans eğitimi veren
kurumların sayısı (fakülte ve yüksekokullar) 80 civarında olup (Kozak vd., 2015), bu
kurumlar bünyesinde bulunan program sayıları ise 200’e yaklaşmıştır (YLA, 2016). Bunun
yanı sıra 30’dan fazla üniversitede turizm yüksek lisans programı ile 15’ten fazla
üniversitede turizm doktora programı bulunmaktadır (Kozak vd., 2015).
Alan yazında, turizm eğitimi veya turizm eğitimi alan öğrencilere yönelik birçok çalışma
mevcuttur. Bayer (1998) Türkiye’deki meslek yüksekokullarında turizm eğitiminin
kalitesinin geliştirilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Yazar, çalışmasında
Türkiye’de turizm eğitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncü rol üstlenmesi
gerektiğini ve eğitim programları oluşturulurken, turizm ile ilgili tüm paydaşların sürece
dâhil edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Koyuncu (2000) da turizm eğitimine ilişkin
yapmış olduğu çalışmada, turizm işletmeciliği öğrencilerinin beklentilerinin sektörle
uyum içinde olmadığını ve çalışma koşullarının öğrencileri olumsuz tutuma yönelttiğini
tespit etmiştir.
Akoğlan Kozak ve Kızılırmak (2001) çalışmalarında staj yapan öğrencilerin yapmayan
öğrencilere kıyasla sektöre karşı daha olumsuz tutum içinde olduklarını tespit etmişlerdir.
Ünlüönen ve Boylu (2005) ise Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki
gelişmeleri belirlemeye çalışmışlardır. Yazarların temel tespiti, Türkiye’de turizm eğitimi
alan kişilerin mesleki güvencelerinin bulunmadığıdır. Bu durumun turizm eğitiminin
karşısındaki en büyük tehlikelerden biri olduğu söylenebilir. Çalışmada vurgulanan bir
diğer husus, turizm alanında öğretim kadrosunun yetersiz olduğudur.
Duman, Tepeci ve Unur (2006), Mersin ilinde ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde
turizm eğitimi alan öğrencilerin, sektörde çalışma koşullarına yönelik tutumlarını
belirlemeye dönük bir çalışma yapmışlardır. Çalışmaya 201 öğrenci katılmıştır. Elde edilen
bulgulara göre, öğrenciler turizm sektöründe işin doğası ve çalışma koşullarının ağır
olduğunu düşünmektedirler. Boylu (2007), turizm eğitimi almış yeni mezunların
oryantasyon (uyum) programlarına yönelik tutumlarını belirlemeye çalışmıştır. Çalışma
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sonuçlarına göre, turizm eğitimi almış yeni mezunların öğrenim düzeyleri arttıkça, iş
yerindeki oryantasyon programlarına yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları tespit
edilmiştir.
Akoğlan Kozak (2009) geçmiş yıllarda yapılan turizm eğitimi arama konferansları
kapsamında Türkiye’deki akademik turizm eğitimine ilişkin bir durum analizi yapmıştır.
Akoğlan Kozak’ın (2009) çalışmasına göre, Türkiye’de akademik turizm eğitimin güçlü
yönleri; sektörün ve eğitim olanaklarının gelişmiş olması, insan kaynaklarının yeterli
olmasıdır. Öte yandan akademik turizm eğitiminin zayıf yönlerinin başında ise; akademik
kadrodaki yetersizlikler gelmektedir. Baltacı vd. (2012) turizm eğitimi alan öğrencilerin,
turizm eğitiminden memnuniyet düzeylerini incelemişlerdir. Baltacı vd. (2012) çalışmasına
446 öğrenci katılmıştır. Elde edilen bulgular, turizm bölümlerini tercih eden öğrencilerin,
bilinçsiz şekilde tercih ettikleri yönündedir. Yapılan çalışmalardan anlaşılacağı üzere,
turizm eğitimine yönelik çalışmalarda daha çok öğrencilerin sektörde istihdamı, staj
olanakları vb. konulara değinildiğine, öğrencilerin turizm bölümü tercihlerine odaklanan
çalışmaların yok denecek kadar az olduğu söylenebilir. Bu yönüyle bu çalışmanın
alanyazındaki tercih eğilimlerine yönelik boşluğu doldurmaya yönelik bir çalışma olduğu
söylenebilir.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Turizm sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biridir. Turizm sektöründen en
yüksek faydanın sağlanabilmesi için etkin bir turizm eğitim sisteminin tasarlanması
gerekmektedir. Turizmin makro düzeyde planlanmasında önemli aşamalardan birisi
personel ihtiyacının belirlenmesi ve bu ihtiyacın karşılanması için gerekli eğitim ve
öğretim planlamasının yapılmasıdır (Olalı, 1990: 283). Bu noktada turizm eğitimi almaya
aday olan öğrencilerin turizm bölümlerine ilişkin tercih eğilimlerinin ve profillerinin
belirlenmesi son derece önem arz etmektedir.
Çalışmada YLA’dan alınan veriler analiz edilmek suretiyle Türkiye’de lisans düzeyinde
eğitim veren kurumlardaki “turizm işletmeciliği” ve bu bölümün türevleri olan “turizm
işletmeciliği ve otelcilik”, “turizm ve otel işletmeciliği”, “turizm ve otelcilik”, “turizm ve otel
yöneticiliği” bölümlerine ilişkin adayların profillerinin ve tercih eğilimlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Verilerin anlamlı şekilde tasnif edilerek sunulmasının turizm bölümü
tercih edecek öğrenci adaylarına, adayların ailelerine, turizm eğitimcisi ve eğitim
yöneticilerine, turizm alanında çalışan akademisyenlere, araştırmacılara ve yöneticilere
yönelik yararlı bilgiler üreteceği düşünülmektedir. Bununla birlikte, çalışma sonuçlarının
lisans düzeyinde turizm eğitim veren yükseköğretim kurumlarının geleceğe ilişkin
planlarında rol oynaması beklenmektedir.
Veri Toplama Tekniği ve Analizi
Çalışmada, Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerindeki fakülte ve yüksekokullarda
eğitim veren yukarıda sıralanan bölümler incelenirken doküman analizi tekniğine
başvurulmuştur. Doküman analizi; nitel veri toplama aracı olarak, gözlem ve görüşmenin
dışında araştırılması hedeflenen olgunun veya olgular hakkında bilgi içeren materyallerin
incelenmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 187). Doküman analizine konu olan kaynaklar;
arşiv verileri ve tarihsel veriler (Baş ve Akturan, 2008) olabileceği gibi; film, video ve
fotoğraflar da (Yıldırım ve Şimşek, 2008) olabilmektedir. Baş ve Akturan (2008) internet
kaynaklarının da doküman analizleri kapsamında başvurulan kaynaklar arasında
olduğunu belirtmektedirler.
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Doküman analizi sırasında, ilgili bölümlere ait veriler, YLA internet sitesinden temin
edilmiştir. YLA’da yer alan girdi değişkenlerinin 9’u araştırma kapsamında ele alınırken,
süreç ve çıktı değişkenleri araştırmaya dâhil edilmemiştir. Ele alınan girdi değişkenleri
aşağıda sıralanmıştır:

Kontenjan, yerleşme ve kayıt istatistikleri,

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı,

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler,

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları,

Yerleşenlerin mezun oldukları lise tipleri/ grupları,

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri,

Yerleşenlerin tercih eğilimleri- Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri- Aynı/Farklı Bölüm

Yerleşenlerin tercih eğilimleri- Bölümler (Meslekler)
Araştırmanın birkaç kısıtı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, araştırma kapsamında YLA’da
yer alan veriler baz alınmıştır. Verilerin sadece YLA’da bulunması nedeniyle veri
çeşitlemesine (triangulation) gidilemememiştir. Diğer taraftan araştırma kapsamına
turizm işletmeciliği ve türevi olan bölümler dâhil edilmiştir. YLA’da devlet
üniversitelerindeki ilgili bölümler “birinci ve ikinci öğretim” olarak; vakıf
üniversitesindeki ilgili bölümler ise “tam burslu”, “%75 Burslu”, “%50 Burslu” ve “ücretli”
olarak ayrı ayrı verilmiştir. Araştırma kapsamında ise devlet üniversitelerindeki “birinci
öğretim” bölümler ile vakıf üniversitelerindeki tam burslu bölümler ele alınmıştır. Diğer
taraftan İngilizce dilinde eğitim veren bölümler aynı üniversitede/fakültede Türkçe eğitim
veriliyor olsa dahi araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Araştırma kapsamına, Mesleki ve
Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) kontenjanları dâhil edilmemiştir. Bunun nedeni,
MTOK kontenjanı ile 2015 yılında öğrenci kabul eden iki üniversitenin toplam
kontenjanının 49 olmasıdır. Bu rakam ilgili turizm bölümlerinin genel kontenjanı içerisinde
düşük bir orana (49/2.813= 0,017) denk gelmektedir. Söz konusu rakam araştırma
kapsamına dâhil edilse dahi genel profili büyük ölçüde değiştirmeyeceği
düşünüldüğünden MTOK kontenjanları araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir.
Araştırma kapsamına ilgili bölümlerin dâhil edilmesinin nedeni fakülte ve yüksekokullar
içinde sayısı en fazla olan bölümün turizm işletmeciliği ve türevi bölümler olmasıdır.
Böylece, turizm işletmeciliği ve türevi bölümlerin öğrenci tercihlerine yönelik yapılan bir
çalışmanın turizm bölümü tercihleri hakkında fikir verebileceği düşünülmektedir. Ayrıca,
YLA’da yer alan istatistikler sadece 2015 yılında bahsi geçen bölümlere yerleşen adaylar
üzerinden hazırlanan verilerden oluşmaktadır. Verinin kesitsel olarak alınması nedeniyle
araştırma bulgularından hareketle lisans düzeyindeki turizm eğitimi hakkında genelleme
yapmanın doğru olmayacağı düşünülmektedir.
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi; çeşitli metinlerin
içeriğini, naif bir okumaya kendini doğrudan vermeyen temel öğelerini sınıflandırmak ve
yorumlamak amacıyla metodik, sistematik, objektif ve mümkünse nicel olarak
incelenmesini sağlayan bir tekniktir (Bilgin, 2006: 2). Çalışmada, YLA 5-15 Haziran 2016
tarihleri arasında ziyaret edilmiş ve veriler internet sitesinden temin edilmiştir. Elde edilen
veriler içerik analizine tabi tutularak anlamlı olacak şekilde tasnif edilmiş ve
tablolaştırılmıştır. Bu bağlamda araştırmada içerik analizi türlerinden frekans analizinin
araştırma amacına uygun olarak kullanıldığı söylenebilir.
İçerik analizinin güvenirliği büyük ölçüde kodlama işlemine bağlıdır. Bu ise kodlayıcı ve
kodlama kategorilerinin güvenirliği ile ilgilidir (Bilgin, 2006: 16). Bu amaçla araştırmada
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görev alan her bir araştırmacı verilerin kodlanması ve analiz edilmesi aşamasında ayrı ayrı
kodlamalar yapmıştır. Diğer taraftan, şüpheye düşülen noktalarda verilerin toplandığı
internet sitesi tekrar ziyaret edilmek suretiyle veri kümesi doğru bir şekilde çıkarılmaya
çalışılmıştır. Araştırma çerçevesini oluşturan birimlere Tablo 1’de yer verilmiştir. Tabloda
yer alan sınıflandırma YLA’ya ait bir sınıflandırma olup, bölümler yüksekokul ve
fakültede bulunmasına göre ayrı ayrı sunulmuştur.
Tablo 1. İçerik Analizine Dâhil Edilen Turizm Bölümlerin Bağlı Bulunduğu Üniversite ve
Birimler
Turizm İşletmeciliği (Fakülte)

Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Turizm
Fakültesi

Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu

Adıyaman Üniversitesi Turizm Fakültesi

Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm
Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
(Türkçe)

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)
Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
(İngilizce)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu

Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
İşletme Fakültesi

Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi

Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm
Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)
Turizm Fakültesi
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi
Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm
Fakültesi
Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm
Fakültesi
Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu (Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fakülte)
Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi
Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi (Tam
Burslu)
Uluslararası Antalya Üniversitesi Turizm
Fakültesi (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi
(Tam Burslu)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul)
Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu
Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
İskenderun Teknik Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu
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Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu (Tam Burslu)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm
Fakültesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu (Tam Burslu)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm
Fakültesi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Turizm Fakültesi

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu (Tam Burslu)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm
Fakültesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı
Bilimler Fakültesi (Tam Burslu)

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat
Turizm Fakültesi

Turizm ve Otelcilik(Fakülte)
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi
(Tam Burslu)
Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)
İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Fakültesi (Tam Burslu)

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi

Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Fakültesi (Tam Burslu)

Turizm ve Otel Yöneticiliği

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

Alanya Emin Hamdullah Paşa Üniversitesi
Turizm Fakültesi (Tam Burslu)
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi (Tam
Burslu)
Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi (Tam Burslu)

Tablo 1 incelendiğinde, fakültelerdeki 33 adet Turizm İşletmeciliği bölümünün ilk sırada
olduğu görülmektedir. Bunu, yüksekokullardaki 8 adet Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
bölümü takip etmektedir. Sonrasında sırayla yüksekokullardaki 6 adet Turizm ve Otel
İşletmeciliği bölümü, fakültelerdeki 4 adet Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü,
yüksekokullardaki 2’şer bölüm ile Turizm İşletmeciliği ve Turizm ve Otelcilik bölümleri
gelmektedir. Fakültelerdeki 1’er adet Turizm ve Otel Yöneticiliği ve Turizm ve Otelcilik
bölümleri ise son sırada yer almaktadır. Tablo 2’de bu bölümlerin fakülte ve
yüksekokullara göre dağılımlarının yanı sıra, devlet ve vakıf üniversitelerinde
bulunmaları ile eğitimi dilinin Türkçe veya İngilizce dilinde olmasına ilişkin dağılımlar
sunulmaktadır.

Vakıf

Türkçe

İngilizce

Bölümler
Turizm İşletmeciliği

Devlet

Fakülte

Yüksekokul

Tablo 2.İçerik Analizine Dâhil Edilen Turizm Bölümlerinin Dağılımı

33

2

32

3

29

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

-

8

7

1

8

-

Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel Yöneticiliği
Turizm ve Otelcilik

4
1
1

6

4

6
1
3

4
1
3

6

Toplam

39

18

43

14

45

12

2
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Tablo 2’ye göre ilgili bölümlerin 39’u fakültede, 18’i ise yüksekokullarda yer almaktadır.
Bölümlerin devlet ve vakıf üniversitelerine göre dağılımları ele alındığında 43’ünün devlet
üniversitesinde, 14’ünün ise vakıf üniversitelerinde bulunduğu görülmektedir. Diğer
taraftan, Türkçe dilinde eğitim veren 45 bölüm mevcutken, bölümlerin sadece 12’si
İngilizce dilinde eğitim vermektedir.
BULGULAR
Yükseköğretim Lisans Atlası’nda yer alan veriler her ne kadar “girdi”, “süreç ve çıktı”
başlıklarında sunulmuş olsa da süreç ve çıktı başlığındaki veriler yazılımın (YLA) ilk yılı
olduğu için tüm üniversiteler düzeyinde eksiksiz olarak sunulamamıştır. Örneğin, süreç
ve çıktı başlığına ait değişkenlerden biri olan akademik personel sayıları, mezun öğrenci
sayıları, değişim programına katılan öğrenci sayılarına ilişkin tüm üniversitelerin verisi
bulunmamaktadır. Bu nedenle çalışmada, çalışmanın amacıyla uyumlu olması
bakımından (aday tercihleri ve profilleri girdi başlığının değişkenleridir) girdi başlığında
sunulan verilere odaklanılmıştır. Buna göre, Tablo 3’te bölümlerin doluluk oranlarına ve
yerleşenlerin cinsiyetlerine ilişkin oranlara yer verilmiştir. Ancak devam eden verilerin
genel kontenjana ilk yerleşenler üzerinden açıklanıyor olması nedeniyle, doluluk oranı
hesaplamaları yapılırken bölüme yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar dâhil edilmemiştir.
Tablo 3. Turizm Bölümlerinin Kontenjan ve Doluluk Oranları (2015 Yılı)
Genel
Kontenjan

İlk
Yerleşen

Doluluk
Oranı(%)

Kadın (%)

Erkek (%)

Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
Turizm
İşletmeciliği
(Yüksekokul)
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
(Yüksekokul)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Fakülte)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Yüksekokul)
Turizm ve Otel Yöneticiliği
(Fakülte)
Turizm ve Otelcilik (Fakülte)
Turizm
ve
Otelcilik
(Yüksekokul)

1.902
114

1.852
96

97,3
84,2

827 (44,7)
33 (34,4)

1.025 (55,3)
63 (65,6)

536

536

100

216 (40,3)

320 (59,7)

59

50

84,7

19 (38,0)

31 (62,0)

191

191

100

66 (34,6)

125 (65,4)

3

3

100

0

3 (100,0)

2
6

2
6

100
100

1 (50,0)
2 (33,3)

1 (50,0)
4 (66,7)

Toplam

2.813

2.736

97,3

1.164 (42,5)

1.572 (57,5)

Bölümler

Tablo 3 incelendiğinde, bölümlerin ortalama doluluk oranının %97,3 olduğu
görülmektedir. Her bir bölüm türü ayrı ayrı ele alındığında en düşük doluluk %84,2
düzeyiyle yüksekokullardaki Turizm İşletmeciliği bölümüne ait olduğu görülmektedir.
Yüksekokul düzeyinde Turizm İşletmeciliği eğitimi veren iki adet lisans bölümü olduğu
ve bunlardan Boğaziçi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği
bölümünün doluluk oranının %100 olduğu düşünüldüğünde; oranın düşük olmasının
Ardahan Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği
bölümünde bulunan genel kontenjanın yeterli düzeyde talep görmemesinden
kaynaklandığı söylenebilir. Diğer taraftan, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Fakülte),
Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul), Turizm ve Otel Yöneticiliği (Fakülte), Turizm
ve Otelcilik (Fakülte), Turizm ve Otelcilik (Yüksekokul)bölümlerinin doluluk oranlarının
%100 olduğu görülmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yüksekokul) bölümleri birinci
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basamak olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sınavı ile öğrenci alması nedeniyle,
diğer bölümlerin ise vakıf üniversitelerindeki bölümler olması ve araştırma kapsamında
bu bölümlerin sadece tam burslu olanlarının ele alınması nedeniyle %100 doluluk
oranlarına sahip olduğu söylenebilir. İlgili bölümlere yerleşen adayların cinsiyet açısından
dağılımları incelendiğinde erkek adayların %57,5, kadın adayların ise %42,5 oranında
olduğu görülmektedir.
Tablo 4’te söz konusu bölümlere yerleşen adayların mezun oldukları ortaöğretim
kurumlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Ortaöğretim kurumlarına ilişkin iki temel
değişkeninin Tablo 4’te sunulduğu görülmektedir. İlki, adayların ortaöğretim mezuniyet
alanlarının turizm ile ilgili olup olmaması, ikincisi ise mezun oldukları ortaöğretim
kurumlarının tipleri/gruplarına ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Turizm ile ilgili alanlar;
Yiyecek İçecek Hizmetleri, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Gıda Teknolojisi, Ulaştırma
Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri alanlarından oluşmaktadır. Genel Lise, meslek lisesi
ayrımı ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) gruplandırması temel
alınarak verilmiştir (YLA, 2016).
Tablo 4. Turizm Bölümlerine Yerleşen Adayların Ortaöğretim Bilgileri (2015 Yılı)
Turizmle
İlgili
(%)

Turizmle
İlgili Değil
(%)

Genel Lise
(%)

Meslek
Lisesi
(%)

Turizm İşletmeciliği (Fak.)

131 (7,0)

1721 (93)

1337 (72,2)

515 (27,8)

Turizm İşletmeciliği (Yük.)
Turizm İşletmeciliği ve
(Yük.)

1 (1,0)

95 (99,0)

76 (79,1)

20 (20,9)

199 (37,1)

337 (62,9)

186 (34,7)

350 (65,3)

Bölümler

Otelcilik

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fak.)

1 (2,0)

49 (98,0)

36 (72,0)

14 (28,0)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yük.)

45 (23,6)

146 (76,4)

102 (53,4)

89 (46,6)

Turizm ve Otel Yöneticiliği (Fak.)
Turizm ve Otelcilik (Fak.)
Turizm ve Otelcilik (Yük.)

0

3 (100,0)

3 (100,0)

0

0
2

2 (100,0)
4 (100,0)

2 (100,0)
4 (66,7)

0
2 (33,3)

379 (13,9)

2.357 (86,1)

1.746 (63,8)

990 (36,2)

Toplam

Tablo 4 incelendiğinde, adayların büyük çoğunluğun (% 86,1) turizm ile ilgili olmayan bir
ortaöğretim kurumundan mezun olduğu anlaşılmaktadır. Her bir bölüm açısından
değerlendirme yapıldığında da ortaöğretim mezuniyet alanları turizmle ilgili olmayan
adayların oranının turizmle ilgili olan adaylara göre oransal olarak daha fazla olduğu
görülmektedir. Diğer taraftan, adayların mezun oldukları liste tipleri/grupları ele
alındığında, genel lise mezunlarının %63,8 ile meslek lisesi mezunlarına göre söz konusu
bölümleri daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. Mezun olunan lise tipi/grubu açısından
genel sonuçla çelişen tek nokta, meslek liselerinden mezun olan adaylar genel lise mezunu
olan adaylara oranla “Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (Yüksekokul)” bölümünü oransal
olarak (% 65,3) daha fazla tercih etmişlerdir.
Tablo 5’te yer alan bölümlere yerleşen adayların bölüm ve şehir tercihlerine göre
dağılımları verilmiştir. Tabloda iki farklı değişkene ilişkin bilgi sunulmuştur. Birincisi,
bahsi geçen bölümlere yerleşen adayların yapmış oldukları bölüm tercihleri; ikincisi ise,
adayların ikamet ettikleri yere göre (aynı şehir/farklı şehir) dağılımları esas alınmıştır.
Bölüm tercihleri değişkeninde bahsi geçen her bir bölüm YLA’da ayrı ayrı
sınıflandırıldığından aday, bu bölümler içerisinde bir diğerini tercih etmiş olsa dahi bu
tercih farklı bölüm tercihi olarak verilmektedir. Örneğin, Balıkesir Üniversitesi Turizm
Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünü tercih eden aday, aynı zamanda Boğaziçi
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Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği bölümünü tercih
etmiş olsa bile bu tercih YLA’da farklı bölüm tercihi olarak gözükmektedir.
Tablo 5. Turizm Bölümlerine Yerleşen Öğrencilerin Bölüm ve Şehir Tercihleri (2015 Yılı)
Aynı
Bölüm
Tercihi

Farklı
Bölüm T.

Ön
Lisans
Tercihi

Aynı
Şehirden
(%)

Farklı
Şehirden
(%)

Turizm İşletmeciliği (Fak.)

8.817

21.289

2.298

446 (24,1)

1406 (75,9)

Turizm İşletmeciliği (Yük.)
Turizm İşletmeciliği ve
(Yük.)

101

1.190

192

36 (37,5)

60 (62,5)

1.458

5.844

2.385

46 (8,6)

490 (91,4)

Bölümler

Otelcilik

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Fak.)

68

891

172

12 (24,0)

38 (76,0)

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Yük.)

305

2.114

925

53 (27,8)

138 (72,2)

Turizm ve Otel Yöneticiliği (Fak.)

3

24

1

2 (66,7)

1 (33,3)

Turizm ve Otelcilik (Fak.)

2

35

1

1 (50,0)

1 (50,0)

Turizm ve Otelcilik (Yük.)

9

67

19

4 (66,7)

2 (33,3)

10.763

31.454

5.993

600 (21,9)

2136 (78,1)

Toplam

Buna göre, adayların bölüm tercihleri bütün olarak incelendiğinde öncelikle farklı
bölümleri, ardından aynı bölümleri, son olarak ise ön lisans bölümlerini tercih ettikleri
görülmektedir. Ancak, yüksekokullardaki bahsi geçen bölümleri tercih eden adayların
ikinci tercihlerinde ön lisans bölümlerine yer verdikleri anlaşılmaktadır. Bunun nedeninin
yüksekokul bölümlerine girişte birinci basamak sınavı olan YGS puanlarının baz
alınmasından kaynaklandığı söylenebilir. Başka bir deyişle, yüksekokuldaki bölümleri
tercih eden adaylar ikinci sınava (Lisans Yerleştirme Sınavı-LYS) girmeksizin almış
oldukları puanla ön lisans tercihlerini yapabilmektedirler.
Yerleşen adayların ikamet ettikleri yerlere ilişkin veriler incelendiğinde, adayların ağırlıklı
olarak (% 78,1) farklı şehirlerden geldikleri bulgulanmıştır. Çalışmada tablolaştırılmamış
olsa da adayların coğrafi bölge dağılımları açısından çarpıcı bir sonucun ortaya çıktığı
söylenebilir. Üniversite tercihlerinde adaylar öncelikle ikamet ettikleri ilde bulunan
üniversiteleri tercih etmektedirler. Benzer şekilde, sözü geçen bölümlere yerleşen
adayların coğrafik dağılımları göz önüne alındığında üniversite genellikle, o üniversitenin
bulunduğu coğrafi bölge sınırları içindeki adaylar tarafından, ardından Marmara
bölgesinde yaşayan adaylarca tercih edilmektedir. Örneğin, Dokuz Eylül Üniversitesi
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümünü tercih eden adayların coğrafi dağılımları
incelendiğinde 62 kontenjana yerleşen adaylardan 28’i Ege bölgesinden, 24’ü ise Marmara
bölgesindendir. Buna ek olarak, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği
bölümünü tercih eden adayların coğrafi dağılımı da benzerlik göstermektedir. Selçuk
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümün 108 kontenjanına yerleşen
adaylardan 53’ü İç Anadolu bölgesinde ikamet ederken, 24’ü Marmara bölgesinde
yaşamaktadır.
Tablo 6’da devlet üniversitelerinde en çok tercih edilen turizm bölümlerine yer verilmiştir.
YLA’da adayların tercih etme istatistikleri; toplam tercih edilme sayısı, bir kontenjana talip
olan aday sayısı, ortalama tercih edilme sırası, birinci sırada kaç kez tercih edildiği ve ilk
üç sırada kaç kez tercih edildiği bilgisine göre sunulmuştur. Tabloda sıralama toplam
tercih edilme sayısı baz alınarak bölümler sıralanmıştır. Tablo 6’da yer alan tercihe ilişkin
diğer değişkenler baz alındığında daha farklı bir sıralamanın ortaya çıkması olasıdır.
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Ortalama
Tercih
Edilme
Sırası

Birinci
Sırada

İlk Üç Sırada

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm
Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü (Türkçe)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm
İşletmeciliği Bölümü
Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm
İşletmeciliği Bölümü
Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü (İngilizce)

2.268

27,7

13,6

58

190

2.244

29,1

12,2

85

280

2.198

19,5

10,2

218

559

2.029

39

12,2

95

293

1.741

16,1

14,5

59

177

1.564

25,2

13,3

33

126

1.374

26,4

16

30

94

1.320

12,8

12,2

59

210

1.270

12,3

12,5

60

168

1.096

26,6

9,8

137

308

Toplam
Tercih
Edilme

Birim Adı

Bir
Kontenjana
Talip Olan
Aday Sayısı

Tablo 6.Devlet Üniversitelerinde En Çok Tercih Edilen İlk On Turizm Bölümü (2015 Yılı)

Buna göre, adayların en çok tercih ettikleri ilk üç bölüm sırasıyla; Balıkesir Üniversitesi
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
Turizm İşletmeciliği Bölümü (Türkçe)’dür. Bir kontenjana talip olan aday sayısı açısından
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği, Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Balıkesir
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü sırasıyla yer almaktadır.
Ortalama tercih edilme sırası bakımından Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm
İşletmeciliği Bölümü (İngilizce) adaylar tarafından en üst sırada tercih edilen (9,8) bölüm
olarak dikkat çekmektedir. Adayların birinci sırada tercih ettikleri ve ilk üç sırada yer
verdikleri bölümler ise yine Akdeniz Üniversitesi Turizm işletmeciliği Bölümü’nün Türkçe
ve İngilizce bölümleridir. Bu sıralamada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme
Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü üçüncü sırada yer almaktadır.
Tablo 7’de ise, Tablo 6’daki verilerin bir benzeri vakıf üniversiteleri açısından analizi
sunulmaktadır. Tablo 7’de de istatistikler benzer şekilde; toplam tercih edilme sayısı, bir
kontenjana talip olan aday sayısı, ortalama tercih edilme sırası, birinci sırada kaç kez tercih
edildiği ve ilk üç sırada kaç kez tercih edildiği bilgisine göre sunulmuştur.
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İlk Üç Sırada

Birinci Sırada

Toplam
Edilme

Birim Adı

Bir Kontenjana
Talip Olan Aday
Sayısı
Ortalama Tercih
Edilme Sırası

Tercih

Tablo 7. Vakıf Üniversitelerinde En Çok Tercih Edilen İlk On Turizm Bölümü (2015 Yılı)

Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve
İşletmecilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü
İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve
Otel İşletmeciliği Bölümü
Alanya Emin Hamdullah Paşa Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm
İşletmeciliği Bölümü
Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve
Otel Yöneticiliği Bölümü
Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ve
Otelcilik Bölümü
Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümü
Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ve
Otelcilik Bölümü
Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel
İşletmeciliği Bölümü

333

55,5

9,6

32 77

201

40,2

6,5

39 94

200

33,3

6,7

24 72

198

16,5

12

9

29

169

42,3

11,4

5

15

150

50

10,7

8

35

139

46,3

10,3

4

20

114

22,8

9,2

7

31

105

35

11,4

2

12

82

16,4

8,6

10 22

Tablo 7’de görüldüğü üzere, toplam tercih edilme sayısı bakımından en çok tercih edilen
ilk üç bölüm; Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği
ve Otelcilik Bölümü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Teknoloji ve
İşletmecilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve İstanbul Bilgi
Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü yer
almaktadır. Aynı bölümler birinci sırada ve ilk üç sırada tercih edilme bakımından da ilk
üç sırada bulunmaktadır. Bununla birlikte, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve
İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği
Bölümü ortalama tercih edilme sırasında da ilk iki sırada yer alan bölümlerdir. Bir
kontenjana talip olan aday sayısı bakımından ise Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla
Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü ve Haliç
Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü takip etmektedir.
Tablo 8 ve Tablo 9’da, Tablo 6’da toplam tercih edilme sayısı bakımından ilk on turizm
bölümünü tercih eden adayların diğer üniversite tercihleri ve diğer bölüm tercihlerine yer
verilmiştir. Tablo 8’de yatay sütunda en fazla tercih edilen turizm bölümlerine yer
verilirken, dikey sütunda bu bölümlere yerleşen adayların tercih ettiği üniversiteler
sıralanmıştır. Tablo 9’da da benzer bir mantık yürütülerek, yatay sütunda en fazla tercih
edilen turizm bölümleri, dikey sütunda tercih edilen diğer bölümler bulunmaktadır.
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Tablo 8. En Çok Tercih Edilen Turizm Bölümlerine Yerleşen Adayların Diğer Üniversite
Tercihleri (2015 Yılı)
Akde
Akd
Tercih
Balık Çanak
niz
eniz Topl
Edilen Diğer
esir
kale
(Türk Mu Sel Pamuk Afy Alanya Me (İng.
am
Üniversiteler
çe)
ğla çuk
kale
on
E.H.P. rsin
)
Akdeniz Üni.
61
65
392
91
60
24
230
92
120
1135
Muğla Sıtkı
84
41
825
Koçman Üni.
74
73
122
143 73
119
83
13
Çanakkale
Onsekiz Mart
58
25
666
Üni.
98
226
57
59
80
50
13
Adnan
Menderes
57
41
507
Üni.
78
36
81
74
81
59
Balıkesir Üni.
221
41
47
25
29
29
52
35
479
Pamukkale
190
39
43
Üni.
40
32
24
48
416
Selçuk Üni.
344
23
367
Süleyman
39
Demirel Üni.
52
66
65
44
66
332
Mersin Üni.
320
320
Afyon
Kocatepe
Üni.
53
178
231

Tablo 9. En Çok Tercih Edilen Turizm Bölümlerine Yerleşen Adayların Diğer Bölüm
Tercihleri (2015 Yılı)
Tercih
Edilen
Balı
Diğer
kesir
Bölümler
Turizm
448
İşl.(Fakülte)
İşletme
142
Önlisans
92
İktisat
101
Kamu
30
Yönetimi
Felsefe
57
Sosyoloji
78
Sınıf
Öğretmenli
ği
Uluslararası
47
İlişkiler
Siyaset
Bilimi
ve
Kamu
Yönetimi

Çana
kkale

Topl
am

Akdeniz
(Türkçe)

Mu
ğla

Sel
çuk

Pamu
kkale

415

589

278

514

354

251

667

470

134

4120

64
52
69

82
59
70

37
41
58

262
173
105

129
57
93

87
108
71

136
102
72

157
135
98

18
13

1114
819
750

41

61

52

43

18

21

45

12

323

129
49

53

33
34

27

42
31

35

48

36

53

23

50

22
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Afy Alanya Me
on E.H.P. rsin

Akde
niz
(İngil
izce)

15

28

39
43

31

59

26

230

41

27

204

48

313
299

158

Tablo 8’de görüldüğü üzere adaylar yerleştikleri üniversiteler dışında sırasıyla; Akdeniz
Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni
tercih etmişlerdir. Ancak bahsi geçen bölümlere yerleşen adayların Tablo 8’de sırasıyla
sunulan üniversitelerdeki başka hangi bölümü tercih ettiğine ilişkin bilgi verilmemektedir.
Tablo 8 incelendiğinde, yerleşen adayların yerleştikleri üniversitedeki bir başka bölümü
ilk olarak tercih etme eğiliminde bulundukları görülmektedir. Örneğin Balıkesir
Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’ne yerleşmiş adaylar yine aynı
üniversitenin bir başka bölümünü tercih kılavuzunda herhangi bir sıraya 221 kez
yazmışlardır.
Tablo 9’da yerleşen adayların tercih kılavuzunda tercih ettiği bölümler dikkate alındığında
Turizm İşletmeciliği (Fakülte), İşletme ve Önlisans tercihlerinin öne çıktığı görülmektedir.
Ancak Turizm İşletmeciliği (Fakülte) 4120 kez tercih edilme sayısı ile İşletme (1114) ve
Önlisans (819) bölümlerine göre oransal olarak çok daha fazla tercih edilmiştir. Aynı
zamanda, yerleşen adayların İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinde yer alan bölümler ile
Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakülteleri altında yer alan bölümleri tercih etme eğilimlerinin
de yüksek olduğu görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada, YLA üzerinden elde edilen veriler ışığında 2015 yılı sonu itibariyle Türkiye’de
lisans düzeyinde verilen turizm eğitimi alacak adayların tercih eğilimleri ve profillerine
ilişkin anlık bir görüntü ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Böylece çalışmanın, lisans
düzeyinde turizm eğitimi veren kurumlar için yol gösterici nitelikte olması
düşünülmektedir. Bu bağlamda, söz konusu turizm programlarının doluluk oranlarının %
97,3 olduğu, bu programları tercih eden adayların ağırlıklı olarak (% 86,1) turizm ile ilgili
olmayan bir ortaöğretim alanından geldiği, adayların tercih ettikleri üniversitelerin
çoğunlukla ikamet ettikleri bölgeden olduğu ve yine program tercihlerinde genellikle
deniz kenarı, büyükşehir, metropollere ve turizm alanlarına yakın yerlerin tercih edildiği
belirlenmiştir.
Söz konusu bulgular Türkiye’de turizm eğitiminin gelişimi adına çeşitli sonuçları
beraberinde getirmektedir. Çalışmada ele alınan turizm programlarını tercih edenlerin
çoğunluğunun turizm ile ilgili bir ortaöğretim kurumundan mezun olmadığı ve bu
nedenle turizme yabancı bir şekilde turizm programlarına geldiklerini göstermektedir.
Dolayısıyla, lisans düzeyinde turizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokulların mesleki
turizm derslerine ağırlık vermeleri yerinde olacaktır. Sakarya Üniversitesi İşletme
Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programları müfredatında yer alan ve
öğrencilerin bir dönem boyunca işbaşı staj yapmalarını öngören uygulamanın diğer
üniversitelerde de yaygınlaştırarak öğrencilerin deneyim kayıpları giderilmeye
çalışılabilir. Zira üniversite çağına kadar turizm hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmayan
öğrencilerin üniversite hayatında bilgi ve deneyimlerinin arttırılması için çabalamak
yerinde olacaktır.
Diğer yandan adayların üniversite tercihlerinin çoğunlukla ikamet ettikleri bölgedeki
üniversiteler olması nedeniyle turizm programlarının tanıtımının daha çok bölgesel
düzeyde yoğunlaşması gerektiği söylenebilir. Bölgesel açıdan bakıldığında, Türkiye’nin
batısında yer alan turizm okullarının daha çok tercih edildiği anlaşılmaktadır. Başka bir
deyişle bir analoji kurulduğunda, belli bölgelerdeki turistik yoğunlaşmanın turizm eğitimi
için de geçerli olduğu söylenebilir.
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Bulgular neticesinde ortaya çıkan bir başka sonuç ise adayların doğrudan turizme kanalize
olarak söz konusu turizm programlarına yönelmediğidir. Tercih kılavuzunda 10 bin
civarında turizm tercihi var iken, 40 bine yakın farklı program tercihi bulunmakta ve bu
durum, adayların karar verme süreçlerinde bir zihin kargaşası olduğuna işaret etmektedir.
Öyle ki, bulgulara dayalı olarak adayların öncelikli olarak farklı bölümleri tercih ettikleri
ve daha sonra turizm programlarına yöneldikleri söylenebilir. Ancak adaylar yine de
turizm disiplini ile ilgili alanları (işletme, sosyoloji, psikoloji vb.) yoğunlukla tercih
etmektedirler.
Ortaya çıkan sonuçlar açısından turizm eğitimi içerisinde yer alan paydaşlara yönelik
çeşitli öneriler de geliştirilebilir. YLA, lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar ve turizm
eğitimi konusunda araştırma yapanlar adına örtük ölçümleme (unobtrusive measures)
yapılabilecek önemli bir veri havuzu sağlamaktadır. Dolayısıyla turizm eğitimi veren
fakülte ve yüksekokul yöneticilerinin her yıl söz konusu verileri takip etmesi kendi
stratejik planlamaları için son derece önemlidir.
Bu çalışmanın lisans düzeyinde eğitim veren fakülte ve yüksekokullar açısından yol
gösterici nitelikte olması istendiğinden hareketle, söz konusu kurumlar için ortaya çıkan
bir diğer öneri de özellikle az tercih edilen aynı bölgenin farklı şehirlerinde yer alan fakülte
ve yüksekokulların iş birliği ağı oluşturmasıdır. Gerek lisans gerekse lisansüstü
programların ortak bir akıl ve işbirliği ile daha nitelikli ve tercih edilebilir hale geleceği
açıktır.
Bir başka öneri ise turizm eğitimi ile ilgili karar alıcılara yöneliktir. Karar alıcılar, lisans
düzeyinde eğitim veren turizm okullarında farklı isimler ile yer alan bölümlerin
isimlerinin standartlaştırılması ile ilgili çalışmalar yapması gerektiği düşünülmektedir.
Örneğin bu çalışmada, “turizm işletmeciliği” ve türevi bölümler olan “turizm işletmeciliği
ve otelcilik”, “turizm ve otel işletmeciliği”, “turizm ve otelcilik”, “turizm ve otel
yöneticiliği” bölümleri araştırmaya dâhil edilmiştir. Benzer müfredatlara sahip 6 farklı
isimle aynı program bulunmaktadır. Bu durum zaten çoğunlukla turizm ile ilgili bir
ortaöğretim alanından mezun olmamış adayların tercih süreçlerinde bir zihin
karmaşıklığına yol açmaktadır. Bu bölüm adlarının fakülte ve yüksekokullar için ayrı ayrı
tek tipleştirilmesi söz konusu karmaşıklığı giderecek ve tercih süreci de kolaylaşacaktır.
Son olarak turizm eğitimi konusunda araştırma yapanların da bu program atlasını düzenli
olarak takip etmeleri çalışmalarının niteliği açısından önemli olacaktır. Bu bağlamda, 5 ya
da 10 yıllık periyodlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapılarak Türkiye’de turizm eğitiminin
seyri bilimsel olarak ortaya konulabilecektir. Böylelikle turizm eğitiminin niteliği ve
niceliği güvenilir veriler ile tespit edilebilecektir.
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ÖZET
Turizm sektörü sürekli gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir. Krizler, doğal afetler,
ülkelerin diğer ekonomik sorunları öncelikle turizm sektörünü etkilemektedir. Turizm
sektöründe turistin destinasyona gelmesini sağlayan ve orada bulunduğu sürece de
onunla ilgilenen “Seyahat Acentaları” ise bu değişimlerden öncelikli olarak
etkilenmektedirler. Seyahat acentaları yurt dışındaki etkenler nedeniyle ciddi sıkıntılar
yaşarlarken, ülke içerisinde de turizme ilişkin sorunların doğru tespit edilememesi,
yaşanan sıkıntıları daha da artırmaktadır. Bu araştırmanın amacı; Bodrum ilçesinde
faaliyet gösteren seyahat acentalarının yaşadığı sorunların öncelik sırasına göre
belirlenmesi ve olabilecek çözüm önerilerinin tespit edilmesidir. TÜRSAB Bodrum’a
kayıtlı toplam 181 seyahat acentası bulunmaktadır. Bütün seyahat acentalarına e-posta
yolu ile gönderilen online anketlerden 90'ı üyeler tarafından yanıtlanmıştır. Anketi
yanıtlayanlar, seyahat acentası sahipleri ve çalışanlarıdır. Anketlerin değerlendirilmesi
sonucunda, “Ülkemizde KDV oranlarının çok yüksek olduğu; konaklama sektörü
çalışanlarının da misafirlerine 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentalığı ve TÜRSAB
yasasına aykırı olarak seyahat acentalığı hizmetleri sunmaları; TÜRSAB üyesi olmayan
firmaların (internet aracılığıyla veya doğrudan) kaçak seyahat acentacılığı faaliyetleri
yapmaları; seyahat acentalarına kamu tarafından sağlanan teşviklerin yeterli olmaması
(yakıt indirimi, finansal destek vb.); turizm sektöründe ve özellikle de seyahat
acentalığında standartlaşmanın bulunmaması" en önemli sorunlar olarak tespit
edilmiştir. Bu çalışma ile seyahat acentalarının Bodrum bölgesinde farklı sorunlar ile
mücadele ettikleri belirlenmiştir. TÜRSAB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
birlikte yapılacak turizm planlaması çalışmalarında seyahat acentalarıyla ilgili öncelikli
sorunlara ve bölgesel farklılıklara göre stratejilerin belirlenmesi; daha etkin ve verimli
çözümlerin hayata geçirilmesine imkân sağlayacaktır.
Anahtar kelimeler: Seyahat Acentası, Kaçak Acenta, TÜRSAB, Sorun, Bodrum
GİRİŞ
2015 yılında, Dünya Turizm Örgütü tarafından yayınlanan turizm istatistiklerine göre,
turizm sektörü %4.4 büyüme göstermiştir (UNWTO, 2015). Turizmin yükseliş ivmesini
2016 yılı ve sonrasında da koruyacağı tahmin edilmektedir (Kaygısız, 2015). 2014 yılı
rakamlarına göre, 2015'te turist sayısı 50 milyon kişi daha artarak, Dünya genelinde
toplam 1.184 milyon turiste ulaşmıştır (UNWTO, 2015). Dünya'da turizm sektöründe
276.845.000 kişi çalışmakta olup, her 11 işin 1’i turizm sektörü ile bağlantılı işlerde görev
yapmaktadır. (UNWTO, 2015). Turizm Sektörünün Dünya GSYH’sına (Gayri Safi Yurtiçi
Hasılasına) 2,364.8 trilyon Amerikan Doları (USD) doğrudan katkısı bulunmaktadır
(UNWTO, 2015). Yapılan tahminler doğrultusunda, turizm sektörünün mevcut büyüme
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hızı ile 2025 yılına gelindiğinde; Dünya’daki turizm hareketlerinin GSYH içindeki
payının %10.5 (11.381.9 Milyar USD), ve istihdam içindeki
payının ise %10.7
(356.911.000) olacağı beklenmektedir (UNWTO, 2015).
Türkiye, dünya turizm piyasasının önemli aktörlerinden birisidir (Aydın, Darıcı ve Taşçı,
2015). Türk turizmi, 1983 yılında çıkartılan 2634 sayılı "Turizmi Teşvik Kanunu" ve bu
yasa çerçevesinde oluşturulan politikalar çerçevesinde hızlı bir gelişme
eğilimi
göstermiştir (Çoban ve Özcan, 2013). Turizm Sektörünün gelişmesine yönelik olarak
yapılan çalışmalarda, öncelik turizm altyapısının oluşturulmasına verilmiştir (Zengin,
2010; Kaygısız, 2015).Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2007 yılında hazırladığı
"2023 Yılı Turizm Stratejisi" raporunda, hedef olarak; yılda 63 milyon yabancı turist
ağırlamak ve 86 milyar dolar dış turizm geliri elde etmek ve bunların yanı sıra Dünya
sıralamasında turist sayısı bakımından ilk beş ülke arasına girmeyi öngören bir turizm
stratejisi belirlemiştir (TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Ancak, daha sonraları
dünya turizmindeki mevcut eğilim ve gelişmeler tekrar gözden geçirilip,
değerlendirilerek, 2023 yılındaki turizm sektörü hedefleri; “50 Milyon yabancı Turist ve
50 Milyar Dolar Turizm Geliri” olarak yeniden belirlenmiştir (Turizm, 2016).
Türkiye’de turizm sektörü yılda 26 milyar dolarlık iş hacmi yaratmakta olup, turizmin
ülke istihdamındaki payı %6,8’dir (İncekara, Dördüncü ve Özer,2015). Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre; 2011 yılından (36.151 milyon) 2015
(41.617 milyon) yılına kadar gelen yabancı turist sayılarında önemli bir artış görülmüştür
(TÜİK, 2016).
Seyahat Acentaları, turistlerin bir destinasyona gitmeden önce ve oraya geldikten sonraki
seyahate ilişkin her türlü hizmetlerini sağlayan, aracı işletmeler konumundadırlar.
(Mısırlı, 2010). Seyahat acentalarının turist sayısının hızla artmasında, arz yaratılmasında
ve buna uygun talebe cevap verilmesinde rolleri çok büyüktür (Demir, 2014). Fakat,
gelişen teknoloji, sosyal, ekonomik, siyasi sıkıntılar ile rekabet şartlarının değişimi ile
seyahat acentalarının da bazı sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır (Buzcu ve Oğuz,
2015). Turizm Sektörünün her alanında başarılı olunabilmesi için sorunlara odaklı çözüm
önerileri geliştirilmelidir (Küçükusta, 2007).
Yaratıcı sorun çözme teorisi (TRIZ olarak bilinmektedir) 1940 yılında Genrich Altshuller
tarafından geliştirilmiştir (Şener, 2015). Sorun çözme teorisinin arkasında yatan felsefeyi
Genrich Altshuller şöyle ifade etmektedir: “Hayat sorunlar üzerine kuruludur.
Karşılaştığınız her hangi bir soruna karşılık geliştirdiğiniz çözümün gerçekten çözüm
olduğuna inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü her çözüm kendi sorununu yaratır. Bu da
sizi fasit bir dairenin içine sokar ve çözümsüzlüğe götürür” (Kurt, Bilgin ve Yavuz,
2012:1). Genrich Altshuller’ın TRIZ yönteminde dört aşamalı süreç kullanılmaktadır
(sorunun tanımlanması,
sorunun karşılaştırılması, çözümün bulunması ve ideal
çözümün geliştirilmesi) (Şener, 2015).
Bu çerçevede seyahat acentalarının geleceği ve daha verimli bir alt yapıda turizm
sektörünün doğru bir şekilde kurgulanabilmesi için ilk aşamanın "sorunu tanımlama"
olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmanın amacı hızla gelişmekte olan
Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentalarının sorunlarını öncelik sırasına
göre belirlemektir. Bu çalışmanın ilk kısmında literatür taraması sonucunda seyahat
acentacılığının gelişimi ve araştırma yöntemi hakkında bilgilere yer verilmiş, son
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kısmında ise Bodrum bölgesinde uygulanan anket çalışmasının bulguları ve sonuçların
tartışılmasına yer verilmiştir.
TÜRKİYE’DE SEYAHAT ACENTACILIĞI
Türkiye’de turizm kurum ve kuruluşlarının arasında sadece seyahat acentalığı hizmetleri
için çıkarılmış, “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kanunu"
bulunmaktadır ve yasal zeminde seyahat acentası açma ve işletme faaliyetinin kuralları
ve yapısı bu yasa ile belirlenmiştir (TÜRSAB-1, 2016). 1618 Sayılı "Seyahat Acentaları ve
Seyahat Acentaları Birliği Kanunu", 28.09.1972 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak
kabul edilmiştir. 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na
göre Seyahat Acentası “kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve
eğlence olanakları sağlayan, turistlere turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm
hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda
bulunan ticari kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır (TÜRSAB-1, 2016). 1996 yılında yapılan
revizyon ile seyahat acentası tanımı “Bir programa bağlı ya da programsız olarak
tüketiciye her türlü̈ seyahat organize eden ve bu seyahatin gerektirdiği bütün hizmetleri
üreten 1618 sayılı kanun hükümlerine tabi ticari işletmeler” olarak değiştirilmiştir
(TÜRSAB-1, 2016). Bu çerçevede açık ve net bir şekilde, yasal alt yapıya dayanılarak,
kimlerin seyahat acentası faaliyetinde bulunabileceğinin sınırları çizilmiştir.
Türkiye’de faaliyet gösteren seyahat acentaları, 1618 sayılı kanuna göre A (ve Geçici A), B
ve C olmak üzere üç̧ grupta sınıflandırılmıştır (Buzcu ve Oğuz, 2015). A grubu seyahat
acentaları seyahat acentası tanımına göre tüm hizmetleri verir; B grubu seyahat acentası
A grubu ve turların ve ulaştırma firmalarının biletlerini satar; C grubu ise yalnız Türk
vatandaşları için yurt içi turlar organize eder ve satarlar (TÜRSAB-1, 2016). Türkiye
Turizminin 30 yıllık gelişiminde seyahat acentaları da gelişmiş ve sayıları da doğal olarak
artmıştır (Tablo 1).
Tablo 1: Yıllara Göre Türkiye’de Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Sayıları
YIL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Seyahat Acentaları Sayısı
5.672
5.751
6.035
6.399
6.912
7.283
7.950
8.633
Kaynak: TURSAB -2 (2016)

2015 yılında, gelen turist sayısı 41 milyonu aşmıştır (TÜİK, 2016). Seyahat acentaları
sayısı da doğru orantıda artmıştır. 2014 yılında 7.950 olan seyahat acentası sayısına, bir
yıl içerisinde 683 acenta eklenerek, 2015 yılında 8.633’e ulaşmıştır (TÜRSAB-1, 2016).
Turizm mesleğinin gittikçe değer kazanması ve parasal olarak getirisi de göz önünde
bulundurulduğunda, seyahat acentaları karlı ve güzel bir işletme olarak görülmektedir
(Buzcu ve Oğuz, 2015). Kendi şirketini kurma ve yönetme arzusu içinde olan bir kişi için
turizm alanında ilk akla gelen ve kolay açılabileceği düşünülen işletme seyahat acentası
olmaktadır (Akbaba, 2012).

1090

BODRUM İLÇESİ ve SEYAHAT ACENTALARININ YAPISI
Türkiye’nin deniz-kum-güneş destinasyonlarından Muğla ili turizm sektörü açısından
Antalya’dan sonra ikinci en önemli turist alan bölgesidir (Yanardağ ve Avcı, 2012).
Muğla ilinde Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri, en fazla turist çeken turizm
destinasyonları olarak öne çıkmaktadır (Baldemir ve Kurnaz,2013). Baldemir ve Kurnaz
(2013) Muğla bölgesinin çok çeşitli turizm ürün potansiyeline sahip olduğunu
belirtmektedirler. Muğla’nın önemli bir ilçesi olan Bodrum, aynı zamanda en büyük
ikinci konut ya da yazlık konut alanı olarak bilinmektedir (Manisa ve Görgülü, 2008).
Milas Havalimanının hizmete girmesi ve diğer alt yapı gelişmeleri (karayolları) ile
Bodrum bölgesine yönelik olan kolay ulaşım imkanları, bölgenin hızla gelişmesine ve
popülerliğini günden güne artırmasına neden olmuştur (Bozyer, 2008). Bu çerçevede,
Bodrum’da turizm sektörünün bir çok alanı ile özellikle otel ve seyahat acentası
işletmeciliği gelişmiştir. (Balıkçıoğlu ve Oktay, 2015). Bodrum bölgesinde, 14 tatil köyü;
31 beş yıldızlı otel; 35 dört yıldızlı otel; 30 üç yıldızlı otel; 14 iki yıldızlı otel; 3 bir yıldızlı
otel; 2 pansiyon; 14 apart-otel; 14 butik ve 5 özel tesis olup, toplam 162 tesis ve 21.493 oda
ile 47.165 yatak kapasitesi bulunmaktadır. (Muğla Turizm İl Müdürlüğü İstatistikleri,
2016). Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Muğla ilinde 230 adet A
grubu seyahat acentası hizmet vermektedir. (Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
İstatistikleri, 2016).
Turizm sektörü olumlu ve olumsuz siyasi ve ekonomik yapılardan, gelişmelerden
etkilenmektedir (Altay, Ekinci ve Peçe, 2015). Seyahat acentaları da turizm sektörü
içerisinde yer aldığından bu olumlu ve olumsuz ekonomik, sosyal ve politik
değişkenlikten etkilenmektedir. Yazın taraması yapıldığında, seyahat acentalarının
sorunları üzerine yapılmış çok fazla çalışmaya rastlanmamıştır. Burcu ve Oğuz (2015)
Adana ili seyahat acentalarının yaşadığı sorunlar üzerine bir çalışma yapmıştır. Bu
çalışmanın seyahat acentalarının sorunlarının tespit edilmesi üzerine yapılmış tek
araştırma olduğu bulunmuştur. Buzcu ve Oğuz (2015) seyahat acentalarının sorunlarını
belirlemek ve bu sorunlara çözüm üretebilmek adına Adana'da faaliyette bulunan A
grubu seyahat acentaları üzerinde yapmış oldukları araştırma sonucunda; komisyon
kazançlarının sıfırlanması, komisyon kazançlarına engel olunması, kaçak seyahat
acentalarının faaliyetleri, kaçak turlar, pasaport ve vize işlemlerindeki zorluklar ve
formalitelerden yüksek derecede etkilendikleri sonucuna ulaşmışlardır.
Turizm gelirlerinde ve gelen turist sayısında artış olmasına rağmen değişen ekonomik
yapılar, teknolojik ve sosyo-ekonomik değişimler seyahat acentası işletmeciliğinin de
değişmesine neden olmaktadır (Karataş ve Babür, 2013). Seyahat acentalarının hızla
değişen teknolojik alt yapı yüzünden, alışıla gelmiş ve geleneksel seyahat acentası
hizmetleri ile çalışmaya devam etmeleri oldukça zorlaşmıştır (Cesur ve Boz, 2015). Cesur
ve Boz (2015) yapmış oldukları çalışmada, teknolojik alt yapının (web sitesi, sosyal
medya) tanıtma, pazarlama ve satış ağlarını geliştirmede çok önemli araç olduğunu tespit
etmişlerdir. Şanlıöz, Dilek ve Koçak (2013) tarafından yapılan araştırmada ise
dijitalleşmenin (mobil pazarlama ve satış) seyahat acentalarına olumlu getirisi olduğu
sonucuna varmışlardır.
Buzcu ve Oğuz (2015) tarafından yapılan araştırma da ayrıca seyahat acentalarının en
önemli sorunlarından birisinin önüne geçilemeyen kaçak seyahat acentalığı faaliyetleri
olduğu vurgulanmaktadır. Kaçak seyahat acentası faaliyeti; bölgenin imajının
zedelenmesi, seyahat acentalarına karşı olan güvenin azalması, müşterilerin olumsuz
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tecrübeleri ile oluşan memnuniyetsizlikler gibi problemler yaratmaktadır (TÜRSAB-1,
2016). Buzcu ve Oğuz (2015) çalışmalarında belirttikleri gibi, kaçak faaliyetler seyahat
acentaları için tek sorun olmamaktadır. Bu konuda gerekli araştırmaların yapılması ve
bu alanda oluşan boşluğun giderilmesi öngörülmektedir. Seyahat acentaları ve yaşanan
sorunlar üzerine çok az araştırmanın olması ise, teorik olarak kavramların
geliştirilmesinde, pratik olarak uygulamada eksikliklerin belirlenememesine neden
olmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında, bu çalışma ile seyahat acentalığı alanındaki bu
boşluğu doldurmak ve seyahat acentaları tarafından yaşanan sorunları belirleme, öncelik
sırasına göre tespit etme, çözüm önerileri sunma açısından önemli bir katkıda
bulunabilecektir.
YÖNTEM
Turizm endüstrisinde önemli bir yere sahip olan seyahat acentalarının; kaçak faaliyetler
gösteren kişi ve kurumların varlığı, kalifiye eleman sıkıntısı, finansal sorunlar, kaçak
turlar vb. gibi belirlenmiş sorunları vardır (Buzcu ve Oğuz, 2015). Bu araştırmanın amacı
literatürde yer alan sorunlardan yola çıkarak, Bodrum bölgesinde bulunan seyahat
acentalarının sorunlarını öncelik sıralamasına göre tespit edilebilmesidir.
Buzcu ve Oğuz (2015) tarafından geliştirilen ölçekte yer alan sorunlar ve literatür
incelenerek ölçek 8 demografik soru ve iki bölüme ayrılarak yeniden tasarlanmıştır.
Birinci bölümde kaçak seyahat acentaları faaliyetlerini tanımlamaya yardımcı olacak 4
soru ve ikinci bölümde ise 26 sorunun önem derecesine (1-çok düşük/5-çok yüksek) göre
seçilmesi istenmiştir. Ayrıca sorunlar ve öneriler bölümü için ucu açık 3 soru eklenmiştir.
10 seyahat acentası sahibi ile ölçek pilot çalışması yapılmıştır. Ölçekte anlaşılmayan
sorun maddeleri yeniden düzenlenmiş ve verilen tavsiyeler doğrultusunda eklemeler
yapılmıştır. Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren A grubu ve TÜRSAB’a kayıtlı e-postası
bulunan bütün seyahat acentalarına anketler online anket yöntemi ile ulaştırılmıştır.
Araştırma kapsamında A grubu toplam 181 seyahat acentasının e-posta adreslerine
online anket, gönderilmiştir. Daha sonra anketin uygulanması için acentalara 3 kez
hatırlatma yapılmıştır. Sonuçta, 90 adet anket kullanılabilir ve tam doldurulmuş olarak
yanıtlanmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programına işlenmiştir. Demografik
soruların verileri yüzde değerleri tespit edilerek analiz edilmiştir. 26 sorunun önem
sırasına göre sıralanması her sorun maddesi için ortalama değerlerin bulunması ile
gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren A grubu seyahat acentalarına gönderilen ankette
bulunan demografik sorulara cevap veren 90 katılımcının 40’ını seyahat acentası sahipleri
ve 50’sini acenta çalışanları ve müdürleri oluşturmaktadır. Katılımcı seyahat
acentalarının %67.8’inin başka bir yerde şubesi yoktur ve %32,2’sinin ise şubeleri
bulunmaktadır. Seyahat acentalarının %20’si 1-5 yıl arası; %14,4’ü 6-10 yıl arası ve
%65,6’sı ise 10 yıl ve üzerinde faaliyet göstermektedirler. Seyahat acentalarının
%57.8’inde 1-5 kişi; %7.8’inde 6-10 kişi; %13.3’ünde 11-15 kişi; %21.1’inde 15 ve üzeri
sürekli personel çalışmaktadır. Araştırma sonuçları, Bodrum'daki seyahat acentalarının
çoğunluğunun küçük/mikro ölçekli işletmeler olduğunu göstermektedir. Hitap edilen
pazar bulgularına göre; %42.2’sinin hem yurt içi, hem yurt dışı, %34.4’ünün yurt içi ve
%23.3’ünün ise yurt dışı odaklı olarak çalıştıkları bulunmuştur. Yurt dışı ile çalışan
seyahat acentalarının %90.3'ü Avrupa, %15.3'ü Orta Doğu, %19.4'ü Rusya, %11.1'i
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Amerika, %6.9'u Asya ülkeleri ile çalışmaktadırlar. Seyahat acentalarının %46.7'si
incoming, %16.7'si outgoing, %56.7'si yurt içi tur, %43.3'ü araç kiralama, %54.4'ü otel
rezervasyonu, %18.9'u kongre organizasyonu, %80'i transfer, %60'ı günlük tekne turu
faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.
Elde edilen bulgular çerçevesinde; Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren seyahat
acentalarının öncelikle transfer işlemleri ve günlük turlar düzenleme üzerine
faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları belirlenmiştir. Diğer faaliyetleri arasında yüksek oranda
yapılan faaliyetler olarak; incoming, yurtiçi tur organizasyonu, otel rezervasyonu, araç
kiralama, özel ilgi turizmi gelmektedir. Alternatif turizm faaliyetlerinden sağlık turizmi
(%3.3), gastronomi turizmi (%1.1), hac ve umre organizasyonu (%4.4) ve av turizmi (%0)
çok az yapılmakta ya da hiç yapılmamakta olduğu bulunmuştur.
Yapılan ortalama analizi sonucunda, seyahat acentaları sorunlarının başında; “KDV
oranlarının çok yüksek olması”, “Konaklama sektörünün seyahat acentalarına özgü
hizmetleri yapmaları (transferler, turlar, eğlence, turistlere yönelik sağlık hizmetleri vb.)”,
“TÜRSAB üyesi ve Seyahat Acentaları İşletme belgesine sahip olmayan firmaların
(internet aracılığıyla veya doğrudan) kaçak seyahat acentacılığı faaliyetlerinin çokluğu”,
“2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası"nın bu konularda etkin olamayışı ve seyahat
acentalarına sağlanan teşviklerin az olması (yakıt indirimi, finansal destek vb.)”, “Turizm
sektöründe standartlaşmanın olmaması, herkesin her hizmeti satabilir olması” olarak
ifade ettikleri görülmüştür (Tablo 2).
Tablo 2: 5 en önemli sorun
Sıralama
1

2

3

4
5

Sorunlar
15- KDV oranlarının çok yüksek olması
14- Konaklama sektörünün seyahat acentalığına münhasır
hizmetleri yapmaları (transferler, turlar, eğlence, turistlerin
sağlık hizmetleri vb.)
2- TURSAB üyesi ve Seyahat Acentacılığı İşletme belgesine sahip
olmayan firmaların (internet aracılığıyla veya doğrudan) kaçak
seyahat acenteciliği faaliyetlerinin çokluğu
5- 2634 sayılı Turizm teşvik yasasının etkin olamayışı ve
Acentalara sağlanan teşviklerin az olması (yakıt indirimi,
finansal destek vb.)
3- Turizm sektöründe standartlaşmanın olmaması, herkesin her
hizmeti satabilir olması

Ortalama
Değerleri
4.16

4.1

4.05

3.98
3.96

Buna ek olarak ise; seyahat acentaları için sorun olmak ile birlikte diğer sorunların
yanında daha az etkilendikleri; “Seyahat acentalarının erken ödeme yapmaya
zorlanmaları (örneğin müze biletlerinin bir hafta öncesinden TÜRSAB’a gidilerek
alınmaya zorlanmaları vb.)”, “Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde sektöre özgü
ihtisas alanının olmaması”, “TÜRSAB’ın sorunların çözümünde sektörle işbirliği
yapmaması”, “Bankaların mil puan keserek seyahat acentalarının komisyon kazançlarına
engel olması”, “Teknolojik gelişmeleri (internet, sosyal medya ve benzeri gibi)
kullanamamak” gibi sorunları ifade ettikleri görülmüştür (Tablo 3).
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Tablo 3: 5 az önemli sorun
Sıralama

22
23
24
25
26

Sorunlar
16 - Seyahat acentalarının erken ödeme yapmaya zorlanmaları
(örneğin müze biletlerinin bir hafta öncesinden TÜRSAB’a gidilerek
almaya zorlanmaları vb.)
7 - Ticaret ve Asliye hukuk mahkemelerinde sektöre özgü ihtisas
alanının olmaması
8 - TÜRSAB’ın sorun çözümünde sektörle işbirliği yapmaması
11 - Bankaların mil puan keserek seyahat acentalarının komisyon
kazançlarına engel olması
24 - Teknolojik gelişmeleri (internet, sosyal medya ve benzeri gibi)
kullanmamak

Ortalama
Değerleri

3.58
3.56
3.48
3.47
3.45

SONUÇ VE ÖNERİLER
TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) Türkiye’nin tek yasal zemine sahip turizm
meslek kuruluşudur. 8.633 üyesi ile Türkiye turizminin gelişmesinde büyük katkı
sağlamaktadır. 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’ye 41 milyon üzerinde turist gelmiştir
(TÜİK, 2016). Son 15 yıl içerisinde, gelen turist sayısı ve turizm gelirleri yükseldikçe,
seyahat acentası açmak ya da bu işletmelerde çalışmak isteyenlerin sayısı da doğru
orantıda artmıştır. Seyahat acentaları, turizm hareketliliğinde çok önemli görevler
üstlenmektedirler. Seyahat acentaları turistin destinasyona ulaşmasında ilk ayak olmakla
birlikte operasyon bitip, turist evine dönünceye kadar sorumlulukları devam etmektedir.
Muğla, Antalya’dan sonra en çok turist alan bölgedir. Bodrum ise Muğla’nın en popüler
turistik bölgesidir. Turizm gelişiminin Bodrum bölgesine olumlu yansımaları olurken,
plansız ve gelişigüzel yapılanmaların bir çok sorunu da beraberinde getirdiği
görülmektedir. Bodrum bölgesinde bulunan seyahat acentaları hem içsel hem de dış
etkenlerden kaynaklanan bir çok sorun ile mücadele etmek zorundadırlar. Seyahat
acentaları işletmelerini etkileyen genel ve özel sorunlar mevcuttur. Türk turizmin
gelişimi ve bu gelişimde önemli rol oynayan seyahat acentaları işletmelerinin daha etkin
ve verimli çalıştırılması için yaşamakta oldukları genel sorunların tespit edilmesi ve
gerekli çözüm önerilerinin belirlenmesi gelecek için önem arz etmektedir.
Anket sonuçlarına göre; Bodrum bölgesinde faaliyet gösteren A grubu seyahat
acentalarının büyük kesiminin küçük/mikro ölçekli işletmeler olduğu bulunmuştur.
Küçük işletmelerin ekonomiye öncelikle istihdam alanında katkısı olduğu göz önünde
bulundurulursa, seyahat acentaları bu görevi üstlenmiş bulunmaktadırlar. Bir diğer
önemli nokta ise; Bodrum bölgesinde bulunan seyahat acentaları hem yurt içi hem yurt
dışı pazarda çalışmaktadırlar. Yurt dışı ile çalışan seyahat acentaları genelde Avrupa
pazarı odaklıdırlar. Bu ise, Orta Doğu, Rusya, Amerika ve Asya ülkelerinden gelebilecek
turistlerin bu bölge için açık ve potansiyel oluşturduğunu göstermektedir.
Bir diğer önemli bulgu, seyahat acentalarının bulundukları bölgeye göre faaliyet
alanlarının farklılık göstermesidir. Buzcu ve Oğuz (2015) Adana’da bulunan seyahat
acentaları için yaptıkları çalışmada faaliyetlerin çoğunlukla outgoing, otel rezervasyonu
ve kongre/toplantı organizasyonu olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca, çalışmalarında başka
bir bölgede aynı çalışma tekrar edilir ise bölgesel farklılık olup olmadığının da ortaya
çıkacağını belirtmişlerdir. Bu çerçevede, Adana ile Bodrum arasında faaliyet alanları
açısından ciddi bir fark olduğu ortaya çıkmaktadır. Bodrum bölgesi seyahat acentaları
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daha çok incoming, transfer hizmetleri ve günlük turlar (gemi ya da araç ile) düzenleme
faaliyetlerinde bulundukları bulunmuştur. Bodrumdaki seyahat acentalarının diğer
faaliyetleri olarak otel rezervasyonu, araç kiralama, özel ilgi turizmi başta gelmektedir.
Bu yapı göstermektedir ki; seyahat acentaları faaliyetleri bölgesel yapı ve şartlara göre
farklılık gösterebilir.
Burcu ve Oğuz (2015) yapmış oldukları çalışmada kaçak faaliyetlerin seyahat acentaları
için büyük bir sorun olduğunu bulmuşlardır. Fakat detaylı başka bir çalışmaya yazın
taramasında rastlanılmamıştır. Buzcu ve Oğuz'un (2015) yapmış oldukları çalışma
sonucuna uyumlu olarak, kaçak faaliyetlerin Bodrum seyahat acentaları için de büyük bir
sorun oluşturduğu tespit edilmiştir.
Bu çalışma ile Bodrum bölgesinde bulunan seyahat acentalarının beş en önemli sorunu
belirlenmiştir. Bunlar sırasıyla; “KDV oranlarının çok yüksek olması”, “Konaklama
sektörünün seyahat acentalarına özgü hizmetleri yapmaları (transferler, turlar, eğlence,
turistlerin sağlık hizmetleri vb.)”, “TÜRSAB üyesi ve Seyahat Acentaları İşletme
Belgesine sahip olmayan firmaların (internet aracılığıyla veya doğrudan) kaçak seyahat
acentacılığı faaliyetlerinin çokluğu”, “2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasasının etkin
olamayışı ve sağlanan teşviklerin az olması (yakıt indirimi, finansal destek vb.)”, “Turizm
sektöründe standartlaşmanın belirlenmemiş olması herkesin her hizmeti satabilir
olması”.
Belirlenen en önemli sorunların hepsi dış faktörlere dayanan sorunlardır. TÜRSAB ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapacağı ortak çalışmalar neticesinde bu sorunlara
çözüm buluna bilinir. Buzcu ve Oğuz (2015) çalışmasında bulunan sorunlar ile bu
çalışmada bulunan sorunlar benzerlik göstermekle birlikte, öncelik sıralamasına
bakıldığında farklılık göstermektedir. Adana bölgesindeki seyahat acentalarının
yaşadıkları önemli sorunlar arasında; “kaçak seyahat acentacılığı faaliyetleri, acentaların
komisyon kazançlarına engel oluşturan durumlar, pasaport ve vize işlemlerindeki
zorluklar ve formaliteler, yabancı dil bilen personel bulma güçlüğü̈ ve kalifiye personel
sıkıntısı” yer almaktadır (Buzcu ve Oğuz, 2015). Seyahat acentalarının yaşamakta
oldukları sorunların bölgesel farklılıklar nedeniyle değiştiği araştırma bulgularıyla bir
kez daha görülmektedir.
Adana’da yapılan çalışma ve bu çalışma sonuçlarında oluşan benzerlikler, Türkiye
genelinde seyahat acentaları için genel bir strateji geliştirilmesi gerekliliğini ortaya
koymaktadır. TÜRSAB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geliştirilecek stratejiler
ve eylem planlarının sektör sorunları ile paralel olması gerekmektedir. Hükümetin
seyahat acentalarının gelişimi ve daha etkin çalışabilmesi için; “KDV oranlarının yüksek
ve teşviklerin yetersiz olması” konularında iyileştirme yapmaları gerekmektedir. Aynı
zamanda kaçak acentacılık faaliyetlerinin engellenebilmesi için, TÜRSAB, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, sektör ve üniversitelerin ortak çalışmalar yürütmesi ve halkın turizm
bilincinin artırılması oldukça önemlidir.
Bu çalışma ile seyahat acentalarının en önemli sorunu olan kaçak faaliyetler hakkında
daha fazla çalışma yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda başka illerde ve
bölgelerde (turizm destinasyonlarında) buna benzer çalışmaların yapılarak turizme
ilişkin sorunların Türkiye genelinde bir harita şeklinde oluşturulması, hazırlanacak
strateji ve planlama çalışmaları için bir alt yapı görevi görecektir.
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Seyahat acentaları, Türkiye Turizminin geleceği için önemli bir rol oynamaktadır. Bu
çerçevede bu çalışma ile belirlenmiş sorunların ve önerilerin göz önünde bulundurularak
çalışmaların yapılması daha verimli bir yapıya ulaşılmasına neden olacaktır. Bodrum
turist destinasyonlarının en önemlilerinden bir tanesidir. Dünya turizminde elde etmiş
olduğu yeri sağlamlaştırması ve geliştirmesi için sorunların ivedilikle çözüme
kavuşturulması önemlidir. Bundan dolayı; seyahat acentası sahipleri, çalışanları,
eğitimciler, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulları, TÜRSAB Yönetimi ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı daha etkin ve verimli ortak stratejiler ve projeler geliştirirlerse; Türkiye
turizmi ilerlemeye ve gelişmeye devam edecektir.
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TURİST REHBERLİĞİ EĞİTİMİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER
Mehmet Kürkçü
Dr. Université de Sorbonne Paris IV
ÖZET
Tatil seçeneklerinde artış, teknolojik gelişmeler, seyahat alışkanlıklarındaki değişimler,
kişileri ya da küçük grupları hedefleyen, belirli bir konuya odaklı tematik turlar ve
bunlara talebin çoğalması, sektörün önemli aktörleri arasında yeralan rehberlerin
eğitiminde bir takım önlemler alınmasını gerekli kılmaktadır. Günümüzde ülkelerin
turizm gelirlerini yükseltmek turist sayısını arttırmakla değil katma değeri yüksek
turizmle mümkündür. Bu bağlamda oluşturulacak stratejileri belirleme ve uygulama
aşamalarında turist rehberlerine de büyük sorumluluklar düşmektedir.
Turist rehberi eğitimleri konusunda farklı uygulamalar ve programlar bulunmaktadır.
Öncelikle 3 farklı eğitim programı sonrasında aynı mesleki statüye hak kazanma sorunu
çözümlenmeli, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerinin işleyişi gözden
geçirilmeli, geleceğin turist rehberlerini yetiştirmeye yönelik evrensel ve sonuç odaklı,
nitelikli eğitim programları geliştirilmelidir.
Araştırma içerisinde, rehber adaylarıyla eğitimleri üzerine yapılan görüşmelerde dile
getirilen talep ve olumsuzluklar ele alınmakta, sonrasında meslekte çeşitli dillerde, yirmi
yılın üzerinde hizmet vermiş turist rehberlerinin rehberlik eğitimi hakkında düşünceleri
ve rehber adaylarına tavsiyelerine yer verilmektedir. Bu bağlamda Turist Rehberliği
Meslek Yönetmeliği içerisinde belirtilen ders ve konferans konuları ile profesyonellerce
tavsiye edilen dersler ve rehber özellikleri birlikte değerlendirilmekte, turist rehberi
eğitimi program ve ders içerikleri konusunda önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Turist rehberliği eğitimi, rehberlikte uzmanlık, rehber özellikleri, özel
ilgi turizmi, kültürel turlar.
GİRİŞ
Turist rehberliği tarihçesi bildiri, makale, çalıştay, yükseklisans ve doktora tezi gibi farklı
çalışmalar içerisinde bir çok kez ele alınmıştır. (Evcin, 2014, Değirmencioğlu, 1998,
Akoğlan Kozak ve Yetgin, 2013, Yenipınar ve Zorkirişçi, 2013, Hacıoğlu ve Demirbulat,
2014, Yenipınar vd., 2014). Turist rehberlerinin sahip olması gerektiği düşünülen
nitelikler yerli ve yabancı kaynaklarda farklı bakış açılarıyla değerlendirilmiştir (Batman
vd., 2001, Tetik, 2006). Nebioğlu çalışmasında (2009) turizm sektöründe rehberlerin
önemi ve oynadıkları rolü detaylıca ele almakta, konu hakkında daha önce yapılan
araştırmaları da değerlendirerek turist rehberinde bulunması gereken özellikleri
sıralamakta, eğitimlerine özen gösterilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bir diğer
çalışmada araştırmacılar (Türker vd., 2012) Ahipaşaoğlu'nun tespitlerini (1997)
kullanarak turist rehberinin ilgi alanına giren disiplinleri ortaya koymaktadırlar. Literatür
taraması yapıldığında, Turizm Eğitimi konusunda yapılan çalışmaların genel olarak
Turist Rehberliği Eğitimi konusunda yapılanlara oranla daha fazla olduğu ortaya
çıkmaktadır. Araştırmacılar turizm sektöründe rehberlik mesleğinin önemi konusunda
fikir birliği içerisinde olup rehberlere önemli sorumluluklar yüklemektedirler (Soykan,
2002, Nebioğlu, 2013, Yenipınar ve Zorkirişçi, 2013).
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Çalışmanın amacı Turist Rehberliği eğitimi konusuna yönelik daha önceki dönemlerde
yapılan araştırmaların da analizini yaparak günümüzdeki gelişmeler ve değişimler
doğrultusunda rehberin sahip olmasında yarar olduğu düşünülen özellikleri yeniden
gözden geçirmek, bu bağlamda üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinde verilmesi
gereken konuları değerlendirmek ve elde edilen bulgularla Turist Rehberliği Eğitimine ve
ders içeriklerine katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM
Araştırmada 3 farklı yöntem kullanılarak veri toplama yoluna gidilmiştir:
İlk olarak 20.06.2015 – 10.07.2015 tarihleri arasında düzenlenen TUREB Uygulama Gezisi
Doğu Etabı'na çeşitli üniversite ve yüksek okullardan katılan rehber adaylarına (toplam
88 kişi), daha sonra 18.01.2016 – 14.02.2016 tarihleri arasında düzenlenen TUREB
Uygulama Gezisi İç Anadolu, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri Etabı'na yine farklı
üniversite ve yüksek okullardan katılan rehber adaylarından sadece TB 1 aracındakilere
(38 kişi) olmak üzere toplamda 126 kişiye okullarda gördükleri eğitim, müfredat ve
sorunlar konusundaki düşünceleri sorulmuştur.
Daha sonra Antalya Turist Rehberleri Odası'nda (ARO) elektronik posta adresleri kayıtlı
1497 üyeye ihtiyaç duydukları konular hakkında konferans ve seminerler düzenleneceği,
bu amaçla Antalya Bölgesi'ne yönelik konuların da yer aldığı toplam 14 başlık
belirlendiği bildirilmiştir. Diğer Meslek Odaları tarafından düzenlenen ve rağbet gören
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı, Eskişehir ve Çevresi, 7 Kiliseler, Kapadokya
Bölgesi gibi belirli seminer ve uzmanlık eğitimi konuları üyelerin katılımcı olmasını,
talepte bulunmalarını sağlamak için kasıtlı olarak ankete dahil edilmemiştir. Mesajın
ARO'nun tüm üyelerine ulaştığını kontrol etmek amacıyla ARO'da kayıtlı 1670 üyenin
mobil telefon numaralarına uyarı mesajı iletilmiş, anket bilgisi kendilerine ulaşmayan
üyelerden Oda Sekreterliği ile irtibata geçmeleri ve katılımcı olmaları çağrısında
bulunulmuştur. Söz konusu ankete 40 kişi cevap vermiş ve 8 üye de yazılı olarak farklı
taleplerde bulunmuşlardır.
Rehber adaylarının eğitimi konusunda veri toplamak üzere son olarak meslekte tamamı
20 yılı aşkın süredir hizmet veren 156 rehberle dijital ortamda irtibata geçilmiş ve
kendilerine “Turist Rehberi Eğitimi'nin olmazsa olmazları, en önemli ve öncelikli
konuları hakkında görüşleri” sorulmuştur. Söz konusu rehberlerden 65 kişi yazılı olarak,
4 kişi ise telefon açmak suretiyle görüş bildirmişler, kendilerine mesaj gönderilenler
arasından 3 Turist Rehberi ile de yüzyüze görüşmeler yapılmıştır.
Toplamda, farklı meslek odalarına kayıtlı (156 üyenin bağlı oldukları Oda dağılımları:
ARO 54, İRO 50, İZRO 29, ATRO 9, ANRO 5, MURO ve NERO 3'er, ÇARO, BURO ve
GARO 1'er üye. Cevap veren üyelerin Odalara dağılımı: ARO 27, İRO 21, İZRO 11, ANRO
ve ATRO 4, NERO 2, BURO, GARO ve MURO 1'er üye), çeşitli ülkelerde ve Türkiye'de
farklı bölgelerde ikamet eden, yurtiçi ve yurtdışı turlarda mesleği sürdüren 72 rehber,
Turist Rehberliği Eğitimi konusunda meslek yaşantılarında edindikleri tecrübelerden
yola çıkarak düşüncelerini bildirip önerilerde bulunmuşlardır. Veri toplama sürecinde
katılımcılara isimlerinin anonim kalacağı, kendi rızaları olmadıkça hiç bir şekilde
isimlerinin kullanılmayacağı bilhassa vurgulanmıştır.
Turist Rehberliği
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Turist rehberliği mesleği ile ilgili tanımlar ve mesleğe hak kazanmak için gereken şartlar
26 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Turist Rehberliği Meslek
Yönetmeliği'nin ilk iki bölümü içerisinde detaylıca belirtilmektedir.
“Turist rehberi Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist
rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişiyi” (Madde 3/1, ö) ifade eder.
Söz konusu hizmet aynı maddenin (p) şıkkında tanımlanmıştır :
“Turist rehberliği hizmeti: Seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya
grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak
ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve
turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından
düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve
tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesi” demektir.
Yönetmeliğe göre Turist rehberi ünvanı mesleğe kabulle kazanılır (Madde 21/1). Mesleğe
kabul ise sadece TUREB'in düzenlemeye yetkili olduğu sertifika programını (Madde 4/3)
başarıyla tamamlamak veya üniversitelerin ilgili bölümlerinin ön lisans, lisans veya
yüksek lisans programlarından mezuniyeti (Madde 23/1), uygulama gezisini tamamlama
ve sonrasında da yabancı dil sınavında başarılı olmayı gerektirmektedir. Turist rehberliği
çalışma hak ve yetkileri açısından, yönetmelikte belirlendiği üzere bölgesel (Madde 3 c)
ve ülkesel (Madde 3 ç) olarak iki kategoriye ayrılmaktadır.

Üniversite ve Myo'larda Öğrenim Gören Rehber Adaylarının Eğitim Konusunda
Sorunları
TUREB Uygulama gezisine katılan rehber adaylarıyla yapılan görüşmelerde yabancı dil
yeterliliği konusunun öğrencilerin başlıca sorunlarından birisi olduğu gözlemlenmiştir.
Yurtdışında yaşamış olanlar ve dil sınavında geçerli not alanlar da dahil olmak üzere
rehber adayları kendilerini yabancı dil konusunda yeterli görmemektedirler (Eğitim
gezilerinde kendi hazırladıkları ödevi yabancı dilde anlatmaları istendiğinde hiç bir
öğrenci buna cesaret edememiştir). Öğrenciler arasında okullarda hazırlık sınıfları
açılması, bu uygulamanın yürürlükte olduğu üniversitelerde ve MYO'nda ise sistemin
iyileştirilmesi ve düzenlemedeki yanlışlıkların ortadan kaldırılması gerektiği görüşü
hakimdir. Rehber adayları, hazırlık sınıflarının bulunduğu bazı okullarda mecburi
İngilizce hazırlık döneminde başarılı olamayan öğrencilerin bir üst sınıfa devam
edebildiklerini, bu durumun son sınıfa kadar sürebildiğini, böylelikle yabancı dil
konusunun uzunca bir süre ihmal edildiğini dile getirmiştir. Oysa mesleğe kabul edilme
şartlarından biri de yabancı dil yeterliliğine sahip olmaktır (Turist Rehberliği Meslek
Yönetmeliği, Madde 23/1/b 2013). Yabancı dil konusunda bir başka talep ise ikinci
yabancı dil yerine mesleki yabancı dil (terminoloji) konusuna ağırlık verilerek haftalık
yabancı dil ders sayısının arttırılmasıdır.
Yapılan araştırmada bir diğer önemli şikayet ve hoşnutsuzluk konusunun ders seçimleri
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ve içerikleri olduğu belirlenmiştir. 2015 yılında düzenlenen TUREB Eğitim gezisine
katılan rehber adayları bazı fakültelerde derslere girecek konunun uzmanı eğitmen
bulunmadığını, derslerde işlenen konuları gereksiz bulduklarını ve Ekonomi, İşletme,
Etkinlik Yönetimi, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ön Büro, Gastronomi, Rekreasyon ve
Animasyon, Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler, Turizmde Tüketici Davranışı, Turizm
Hukuku gibi derslere rehberlik mesleğinde ihtiyaç duyulmayacağını düşündüklerini dile
getirmişlerdir. 2016 yılındaki gezide de aynı şikayetlerin bilhassa üniversitelerin Seyahat
İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümlerini hedef aldığına şahit olunmuştur. Bu
bölümlerde öğrenim gören öğrenciler Turist Rehberliği eğitimine gereken önem ve
hassasiyetin gösterilmediğini düşünmektedirler. Söz konusu bölümlerde verilen Genel
Ekonomi, Turizm Ekonomisi, Genel İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe, Genel
Pazarlama, Turizm Pazarlaması, Teknoloji Kullanımı, Beden Eğitimi, İnsan Kaynakları
Yönetimi, Turistik Tüketici Davranışları, Biletleme, Girişimcilik, Davranış Bilimleri,
Etkinlik Yönetimi, Maliyet Analizi, İstatistik, İşletme Matematiği, İşletme Politikası gibi
işletme ağırlıklı dersleri zaman kaybı olarak görmekte ve tamamen gereksiz olarak
değerlendirmektedirler. Eğitim sürecinde “işletmecilik grubu dersleri” olarak
adlandırdıkları bu derslerin mesleklerini uygularken ihtiyaç duyacakları “tarih grubu
dersleriyle” neredeyse aynı önem derecesinde olması bir diğer eleştiri konusu olarak öne
çıkmaktadır. Kendilerine yararlı olabileceğini düşündükleri İletişim Bilgisi gibi derslerin
ise konunun uzmanları tarafından verilmemesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşandığı ifade
edilmiştir. Rehber olmak amacıyla bu bölümlere giren öğrenciler okullardaki görevli
akademisyenlerin önemli bir bölümünün İşletme, Pazarlama ve Ekonomi konularında
uzman olup turizm alanında yeterli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmadıklarını
hatta rehberlik mesleğini yeterince önemsemediklerini düşünmektedirler (Bu konuda
görüş bildiren öğrenciler eğitim görevlilerinin turizm konusunda pratik ve alan tecrübesi
olmadığını, kendilerine katkılarının bulunmadığını ve “hepiniz rehber olamayacaksınız,
en azından geri kalanlarınız acenteci, işletmeci olsun” şeklinde açıklama getirdiğini ifade
etmişlerdir). Öğrencilerin tamamı TUREB Başkanı A. Z. Apalı'nın da bir çok platformda
dile getirdiği (son olarak 20.04.2016 tarihinde Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen
“Turizm'de Krizden Fırsata: Yaklaşım ve Stratejiler” başlıklı forum) “Mesleğe uygun değil,
hocaya uygun dersler” düzenlemesinden şikayetçi olduklarını ifade etmişlerdir (artık
kullanımda dahi olmayan bir önbüro programının “fidelio” dersi veren eğitmenin boşta
kalmaması için rehberlik bölümünde okutulduğunu öne sürmüşlerdir).
Üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören rehber adayları Yönetmelik'te
belirtilen mesleğe kabul şartlarındaki farklı uygulamaların adaletsiz ve haksız bir
uygulama olduğunu düşünmekte ve standardizasyona gidilmesini, sertifika programının
kaldırılmasını, önlisans programlarının dört yıllığa çevrilmesini talep etmektedirler.
Örneğin Kapadokya Bölgesi'nde uygulanan 3 farklı eğitim programı (lisans, önlisans ve
uzaktan eğitim) sonrasında rehberlik mesleği açısından aynı haklara ve statüye sahip
olmaları rehber adayları arasında büyük rahatsızlıklara yol açmaktadır.
TUREB'in açacağı ülkesel sertifika programlarında toplam onaltı ders ve konferans
konusunun yediyüz saat olarak planlanan süreçte adaylara verileceği yine yönetmelik
içerisinde yer almaktadır (Madde 9/1). Bunlar sırasıyla; Genel Turizm Bilgisi ve Turizm
Mevzuatı, Meslek Etiği ve Meslek Dersi, Türkiye’nin Tarihi ve Turizm Coğrafyası, Genel
Türk Tarihi ve Kültürü, Türk Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji, Mitoloji, Sanat
Tarihi/İkonografi, Dinler Tarihi, Genel Sağlık Bilgisi/İlk Yardım/Sağlık Turizmi/Turist
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Sağlığı, İletişim Becerileri, Anadolu Medeniyetleri Tarihi, Türk Halk Bilimi ve Geleneksel
Türk El Sanatları, Türkiye'nin flora ve Faunası, Doğa Tarihi, Turizm Sosyolojisi ve
Müzecilik konularından oluşur.
Üniversitelerin ilgili bölümlerinin müfredatlarını inceleyen araştırmacılar (Güven ve
Ceylan, 2014) Yönetmelikte belirtilen bu konuların (derslerin) önlisans ve lisans
düzeyinde Turist Rehberliği eğitimi sağlayan kurumlarda zorunlu olarak verilmesi
gerektiğini ancak yaptıkları karşılaştırmalar sonrasında müfredatların Yönetmelikten
farklı olduğunu dile getirmektedirler.
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimlerini sürdüren adaylar turist rehberliği eğitimi
konusundaki sorunların okullara kabul aşamasında başladığı, turist rehberliği eğitimi
verilen kurumlara yerleştirmenin eşit ağırlık ile değil dil puanıyla yapılması gerektiği
düşüncesindedirler.
Aro Üyelerinin Seminer Konuları Tercihleri
2016 yılında ARO Eğitim Kurulu tarafından yapılan uygulamalar sonucu ARO'ya kayıtlı
rehberlerin elektronik posta adreslerine gönderilen anketlere duyarsız davrandıkları,
cevap verme oranının 0,024% ile 3,6% arasında değiştiği gözlemlenmiştir. Üyeler arasında
yapılan araştırmada talep gören konular Tablo 1'de sunulmuştur. En yoğun istek
“Antalya ve çevresi fauna ve florası” konusuna yapılmıştır. Profesyonel Turist Rehberliği
Kurs Programında Okutulan Dersler ile Örgün Öğretim Ders Müfredatlarının
Karşılaştırıldığı çalışmada, Hacıoğlu vd.'nin (2014) inceledikleri 16 kurumdan 10
tanesinde Flora ve Fauna dersinin verilmediği anlaşılmaktadır.
Turist Rehberlerinin Görüşleri
Görüşlerine başvurulan 156 turist rehberinin 135'i erkek 21'i kadındır. 10 farklı yabancı
dilde (Fransızca 90, İngilizce 51, Almanca 34, İspanyolca 17, Hollandaca 11, İtalyanca 9,
Portekizce 7, Japonca 1, Yunanca 1 ve Macarca 1 kişi tarafından konuşulmaktadır) çalışma
kartına sahip rehberlerden 1 kişi 5 yabancı dil, 2 kişi 4 yabancı dil, 7 kişi 3 yabancı dil, 42
kişi 2 yabancı dil ve 104 kişi de 1 yabancı dilde çalışmaktadır. Ankete cevap veren toplam
72 kişiden 57'si erkek, 15'i kadındır. İçlerinde 1 kişi 4 yabancı dil, 3 kişi 3 yabancı dil, 21
kişi 2 yabancı dil ve 47 kişi 1 yabancı dilde çalışma belgesine sahiptirler.
Verilen cevaplar içerik olarak ele alındığında dört farklı yaklaşım olduğu görülür: İlk
grup (9 kişi) sadece ders konuları hakkında görüş bildirenlerden oluşmaktadır. İkinci
grup (15 kişi) rehberlerin sahip olması gereken özellikleri sıralamıştır. Üçüncü grup (39
kişi) ise her iki konuyu birlikte ele almaktadır. Son grup (9 kişi) ise sektörün sorunlarına
vurgu yapanlardan oluşmakta ve rehber adaylarına tavsiyelerde bulunmaktadır. Bu
verilerin incelenmesi sonrasında ortaya çıkan sonuçlar rehberlik eğitiminde verilmesi
gereken konular ve rehberin sahip olması gereken özellikler şeklinde ele alınmaktadır.
Meslekte 20 yılı aşkın süredir hizmet veren katılımcı turist rehberlerinin ilgili kurumlarda
rehber adaylarına verilmesi gereken eğitim hakkındaki düşünce ve tavsiyeleri kuşkusuz
büyük önem arz etmektedir.
Ankete cevap veren rehberlerin tamamı iyi bir yabancı dil bilgisinin tartışma konusu dahi
olamayacağını ifade etmiştir. 24 katılımcı “çok iyi derecede” yabancı dile hakimiyet
gerekliliğini, 14 kişi dil bilgisi yanında hitabetin de önemli olduğunu, 7 katılımcı ise
yabancı dil bilmeyenlere herhangi bir rehberlik eğitimi dahi verilmemesi gerektiğini
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bilhassa vurgulamışlardır.
İkinci sırada tarih bilgisi yer almaktadır. Katılımcılardan 20 kişi genel olarak “Tarih”
tabirini kullanmış, 6 katılımcı Dünya Tarihi, 4 katılımcı Anadolu Tarihi, 3 katılımcı Türk
Tarihi, 1 katılımcı İslam öncesi ve sonrası Türk Tarihi yine 1 katılımcı Cumhuriyet Tarihi
eğitimi vurgusunu yapmıştır.
Üçüncü sırada iletişim ve insan ilişkileri konusu yer almaktadır. Toplam 20 katılımcı
rehber adaylarının iletişim ve insan ilişkileri konusunda muhakkak eğitilmesi gerektiği
düşüncesindedirler.
Arkeoloji eğitimi üzerine 19 katılımcı görüş bildirmiştir.
Psikoloji eğitimi konusuna vurgu yapan 17 katılımcı içerisinde 3 kişi grup psikolojisi, 2 kişi
turist psikolojisi tabirlerini kullanmıştır. Bilhassa kalabalık gruplarla aralıksız, haftalık ve
daha uzun süreli turlar yapan rehberler için psikoloji eğitiminin şart olduğunun altı
çizilmiştir.
Turist Rehberlerinin iyi bir Sanat Tarihi eğitimi alması gereklidir diyen katılımcı sayısı 17
kişi olup içlerinden bir katılımcı Sanat Tarihi konusu içerisinde adaylara seçenek
sağlanmasını, konuların sadece Antik Dönem, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı ile
sınırlandırılmamasını ve “Batı Sanatları; Romanesk, Gotik, Rönesans, Barok, Rokoko, Art
Nouveau, Art Deco, Modernizm” konusunda da adaylara eğitim fırsatı tanınması
gerektiğini ifade etmiştir.
Katılımcılardan 12 kişi rehber adaylarının “Genel Görgü Kuralları” üzerine
bilgilendirilmelerini, omuzlarına yüklenen ülkeyi temsil sorumluluğundan ziyade insan
olarak, kendilerine saygı gereği nezaketi, “oturup-kalkmasını, konuşmasını, sofra adabını ve
yemekteki davranışları” bilmek durumunda olduklarını dile getirmişler, konu hakkında
detaylı yorumlarda bulunmuşlardır.
Ülkenin fiziki ve tarihi coğrafyası konusu 11 katılımcının ortak fikridir.
Aynı sayıda katılımcı (11 kişi) rehberin çalıştığı ülke insanlarının kültürleri ve ülkeleri
hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini düşünmektedir.
Yine 11 rehber Dinler Tarihi konusuna eğitimde detaylıca yer verilmesini istemiştir. Bu
konunun sadece 3 büyük dinle sınırlı kalmaması gerektiğini, belirli bir kronoloji
içerisinde sunulmasını tavsiye etmektedirler.
Rehberler arasında 8 kişi Vücut Dili Eğitimi'nin adayların gelecekte grup üyeleriyle
iletişimini kolaylaştıracağını ve grup içerisinde ortaya çıkabilecek olası tatsızlıkları
önlemeye yarayacağını, bu konuda eğitimin önemli olduğunu ifade etmiştir.
Mitoloji dersleri 8 rehber tarafından tavsiye edilmiştir. Dersin içeriği için 1 kişi ise sadece
Hellen ve Roma mitolojileri ile sınırlı kalmayıp kapsamın daha geniş tutulmasını
önermiştir.
Katılımcılar arasında bilhassa Rehber Odaları ile bunların öncesinde Rehber
Derneklerinin Yönetim Kurullarında görev alanlar ve geçmişte bu göreve aday
olanlardan 7 kişi rehber adaylarının meslek bilinci edinmelerinin gerekliliğini, bunun
yanında hak ve sorumluluklarının farkına varmaları için Meslek Kanunu ve
Yönetmeliği'nin eğitim sürecinde ders olarak verilmesini tavsiye etmişlerdir.
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Eğitimden daha iyi sonuç alınmasının alanda pratik yapmakla mümkün olduğu
düşüncesinde olan 7 katılımcı uygulamalı eğitime önem verilmesini tavsiye etmişlerdir.
Anketi cevaplayanlar arasında 7 kişi Sosyoloji eğitiminin turlarda rehberlere yarar
sağladığını, farklı köken ve inanışa sahip kosmopolit grupların idaresinde gruba
hakimiyeti ve kontrolü kolaylaştırdığını düşünmektedirler.
Rehberler arasında farklı görüşler bulunmasına rağmen 6 kişi ilk yardım eğitiminin
gerekliliğini vurgulamıştır. Amerikalı gruplarla çalışanlar arasında bir olay karşısında
kesinlikle müdahale edilmemesi, en kısa sürede profesyonel ekiplerle buluşma
sağlanması gerektiği, aksi taktirde yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında büyük
problemlerle karşılaşılabileceği düşüncesi hakimdir.
Mesleğin önemli bir bölümünü oluşturan kültürel değerlerin korunması ve çevre bilinci
konularının eğitim sürecinde rehber adaylarına verilmesi doğrultusunda 6 kişi fikir
bildirmiştir.
6 katılımcı Türk Halk Bilimi-Etnoğrafya konusunun önemli olduğunu ifade etmiştir.
Katılımcılar arasından 1 kişi ise günümüze değin turlarında en önemli konunun bu
olduğunu, yabancıların “en pür dikkat” dinlediğini özellikle belirtmiştir.
Verilmesi gereken dersler içerisinde Antik Çağ Mimarisi'nin arkeolojiden farklı olarak ele
alınmasını isteyen 5 katılımcı bulunmaktadır.
Katılımcılar arasından daha çok yurtdışı turlarında görev alan 4 kişi okullarda teknoloji
konularına değinilmesi tavsiyelerinde bulunmaktadır. Söz konusu rehberler yurtdışında
bir çok ülkede gezip görülecek yerlere giriş için gerekli olan randevu ve bilet alma gibi
işlemlerin artık gişe önlerinde, kuyruklarda beklemeye gerek kalmaksızın, vakit
kaybetmeden teknolojik imkanlarla halledildiğini, bu uygulamaların sadece pratik değil
aynı zamanda ekolojik olduğunu, yakın bir gelecekte Türkiye'de de bu sistemlere
geçileceğini, bu nedenlerden ötürü tüm rehber adaylarının böylesi gelişmelere uyum
sağlayabilmeleri için teknolojik konularda eğitilmesinin şart olduğunu dile getirmişlerdir.
Ders programlarında yer alması gereken konular içerisinde Davranış bilimleri eğitimi,
Pedagojik formasyon ve Terminoloji başlıkları aynı sayıda katılımcı tarafından teklif
edilmiş olup 3 kişi (her konu için) bu yönde görüş bildirmiştir. Katılımcılardan biri
Terminoloji konusunun sadece yabancı dilde değil Türkçe olarak da verilmesi gerektiğini
düşünmektedir.
2 katılımcı, günümüzde internetten bilgi toplama yoluna giden rehberlerin kaynakların
doğruluğunu kontrol etmediğini, bu nedenle rehber adaylarının araştırma teknikleri
konusunda üniversitelerde bilgilendirilmelerinin yararlı olacağı düşüncesindedirler.
Atatürk, İlke ve İnkılap Tarihi, Edebiyat, Fauna ve Flora ve Kişisel Gelişim (öfke kontrolü)
konuları hakkında görüş bildiren rehber sayısı 2 kişidir (her konu için).
Bunun yanında birer kişi Felsefe, İkonografi ve Jeoloji konularının müfredata alınması
gerektiği yönünde fikir beyan etmiştir.
Ankete katılan rehberler kurumlarda verilecek derslerin yanında rehber adaylarının
profesyonel süreçte, mesleğin icrasında ihtiyaç duyacakları, işlerini kolaylaştırıp başarılı
ve huzurlu olmalarını sağlayacak, turların armoni ve ahenk içerisinde gerçekleşmesine
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katkıda bulunacak belirli davranış ve tutum ile rehberlerin edinmesi gereken bir takım
özellikler hakkında tavsiyelerde bulunmuşlardır.
Katılımcılardan 33 kişi Meslek Eğitimi kapsamında öğrencilere ilk olarak etik ve iyi
ahlaklı rehber kavramının verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Yine adaylara daha eğitimin
başlangıç safhasında mesleğin negatif yönleri (uzun süre evden uzak kalma, aile
içerisindeki ilişkiler gibi), karşılaşılan sorunlar ve güçlükler tüm açıklığıyla izah
edilmelidir. Meslekte organizasyon yapabilmek, pratik olmak gibi özelliklerin avantajları
örnek uygulamalarla açıklanmalıdır.
“Mesleği sevmeli, yapılan işe, meslektaşlara ve turun gerçekleşmesinde emeği geçen
diğer tüm görevlilere saygı duymalıdır” şeklinde görüş bildiren toplam 19 kişidir.
17 katılımcı görüşlerini; rehberlerde insan sevgisi olmalı, bu mesleği yaparken de
grubundakileri anlamaya çalışmalı, sevmeli, saygı duymalı, empati yapmalı, öncelik ve
önem vermeli şeklinde ifade etmiştir.
Rehberlerin mutlaka bir konu üzerine uzmanlaşması gerektiğini düşünen 12 kişidir.
10 kişiye göre turizm gerçek bir hizmet sektörüdür, rehberler nazik ve güleryüzlü
olmalıdır.
Yine 10 kişiye göre rehberler tur boyunca yaptıkları yorum ve açıklamalarda objektif ve
apolitik olmalıdır.
7 kişiye göre rehberler ülkeyi tanıtıp temsil etmektedir ve prezantabl olmalıdırlar.
6 kişiye göre rehberler ülkesini tanımalı ve sevmelidir.
6 kişiye göre araştırmacı olmalıdır.
6 kişi; “mesleğin gerekliliklerinden biri de rehberin liderlik vasfı olmalıdır” diye
düşünmektedir.
Katılımcılar arasından 5 kişiye göre rehber ülkeyi sevmeli fakat şovenizmden
kaçınmalıdır.
4 kişi aktüalite takibi şart demektedir.
3 kişi soğukkanlı olmalıdır düşüncesindedir.
Egosuna hakim, sempatik, esprili olmalı, “omurgalı tavır sergilemeli”, kendine
güvenmeli, kişilik geliştirmeli, eğitimini devamlı kılmalı, zamanlama yapabilmeli ve
sorumluluk bilinci olmalı özelliklerine 2 kişi (her konu için) vurgu yapmıştır.
Bunların yanında birer kişi, pozitif yaklaşım, olgun davranış, sabır, hoşgörü, kriz
yönetimi, aktif, yaratıcı olmak ve ürün oluşturabilmek özelliklerini dile getirmiştir.
Rehberler yukarıda belirttiklerinin yanında, rahatsızlık duydukları konuları da dile
getirmişler ve rehber adaylarına önemli tavsiyelerde bulunmuşlardır. Bunların en
başında acentaların ve kimi akademisyenlerin (Korkmaz vd., 2011) kendilerine
yükledikleri pazarlamacı rolü gelmektedir.
DEĞERLENDİRME
Turist rehberinin sahip olması gereken özellikler ve donanımları konusunda rehberlerin
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bildirdiği görüşler ve rehber adaylarının dile getirdiği sıkıntılar, rehberlik eğitimi
konusunun önemini ortaya koyduğu gibi üniversitelerde rehber yetiştirmeye yönelik
programların daha geniş bir perspektifle yeniden ele alınıp bir takım düzenlenmelere
gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir. 2023 Türkiye Turizm Stratejisi (2007:
28), Eğitim Stratejisi bölümünde yeralan “Akademik eğitim ve turizm sektörüne nitelikli
eleman yetiştirecek mesleki eğitimin bir arada geliştirilmesi” başlığı altında ifade edilen
önlemler uygulandığı taktirde, üniversitelerin lisans programlarında eğitim gören
adayların belirttiği 3 farklı eğitim programı sonrasında aynı statüye sahip olma sorunu
çözüme ulaşacak, haksız uygulama ve adaletsizlik giderilmiş olacaktır:
“Rehberlik eğitiminin lisans düzeyinde verilmesi sağlanarak ön lisans düzeyinde turist rehberliği
eğitimi veren bölümler kapatılacaktır. Lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi veren okulların
yüksek lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimi vermeye başlaması rehberliğin branşlaşmasını
kolaylaştıracaktır.”
Turizm sektöründe duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik açılan MYO
ve fakülte sayısı günden güne artmakta, buralarda verilen eğitim konusunda araştırmalar
da hız kazanmaktadır (Nebioğlu, 2009, Arslantürk, 2010, Aksu ve Bucak, 2012, Tetik,
2012, Türker vd, 2012, Akıncı, 2015). 2015 yılı itibarıyla ülkemizde 14 adet önlisans (812
öğrenci kontenjanı), 17 adet lisans (1167 öğrenci kontenjanı) ve 3 adet yüksek lisans (22
öğrenci kontenjanı) olmak üzere toplam 2001 öğrenci kontenjanına sahip 34 adet
Rehberlik Bölümü bulunmaktadır (Apalı, 2016).
2016 Mayıs tarihli verilere göre sertifika sahibi rehber sayısı toplam 9997 kişidir (bkz.
Tablo 2, Rehber sayısı ve Odalara göre dağılımı, Tablo 3 Rehberlerin dillere göre
dağılımı). Bu veriler esas alındığında (değerlendirmede turizmin içerisinde bulunduğu
kriz dönemi dikkate alınmamıştır) sektöre fazla miktarda rehber arzı olduğu
görülmektedir. Günümüzde eğitim kurumlarında uygulanan programların tamamının
iyi ve bir konuda uzmanlaşmış (Burada belirtilmek istenen uzmanlık için gereken eğitime
sahip olmadıkları halde kendilerini devamlı belli bir programı yaptıkları için uzman
olarak sunan rehberler değildir. Örneğin antik kent ziyareti yapan rehberlerin kendilerini
arkeolojide uzman olarak tanımlamaları gibi.) rehberler yetiştirmek için yeterli olmadığı
bilhassa eğitim gezilerinde ortaya çıkmakta aynı zamanda rehber adaylarınca da dile
getirilmektedir. Daha önce yapılan bir çalışmada (Hacıoğlu vd., 2014) Turist Rehberliği
Meslek Yönetmeliği'nde belirtilen ders konularının her eğitim kurumunda yer
almadığına, bu durumun rehber adaylarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan
ruhsatnamenin düzenlenmesi sürecinde bir takım sıkıntılar yaratabileceğine dikkat
çekilmiştir. Turist Rehberliği akademik program kapsamı, ders ve içerikleri masa başı
çalışmasıyla değil TUREB, Rehber Odaları ve meslekte uzun yıllar geçirmiş, tecrübe
sahibi, uzman kişilerin görüşlerinden yararlanarak belirlenmelidir.
Turist Rehberliği Eğitimi kalitesini arttırmanın ülke turizmine önemli getirileri olacaktır.
Bunu sağlamak için öncelikle yapılması gereken üniversitelerde Seyahat İşletmeciliği ve
Turizm Rehberliği bölümlerinin birbirlerinden ayrılması, Meslek Yüksek Okulları'nın
kapatılması, eğitimin lisans seviyesinde ve kesinlikle Türkçe verilmesidir. Eğitimin
yabancı dilde değil de Türkçe yapılmasının gerekliliği üzerine çok sayıda çalışma
gerçekleştirilmiştir (Bayraktaroğlu, 2014 a, Bayraktaroğlu 2014 b, Köksal, 2003). Konuyla
ilgili olarak Köksal (2003); yabancı dille öğretimin yabancı dil öğretme yöntemi olmadığını, bu
uygulamanın hem öğrencilerin hem de eğitmenlerin başarılarını engellediğini, yabancı
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dili iyi öğretebilmek ve eğitimi nitelikli kılıp kalitesini arttırmak için yabancı dille
öğretimden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmekte ve nedenlerini sebep-sonuç
bağlamında detaylıca ele almaktadır. “Yabancı dille öğretimin öğrenciler bakımından
yarattığı sorunlar” başlığı altında paylaştığı başarı oranı üzerine tespitleri
düşündürücüdür (2003: 57):
“Türk öğretmenin Türk öğrencilere, İngilizce konuşarak fizik öğretmeye çalışması, sınıfı,
gerçeküstü saçma bir kara güldürünün oynandığı bir tiyatro'ya dönüştürmektedir.
Bu durumda, öğretmenin dersi anlatmadaki başarımı da, öğrencinin anlamadaki başarımı da her
birinin yeteneklerinin ancak bir bölümüyle gerçekleşebilir. Bu başarımın %70'şer olması
durumunda öğretimde toplam başarım yarıya, %50'şer olduğunda ise dörtte bire düşmektedir (0,5
x 0,5=0,25).
Bu yüzden birçok okulda, İngilizce başlayan ders, yasak savar gibi bir süre yabancı dilde
anlatıldıktan sonra, bir soru yüzünden ya da başka bir nedenle iletişim Türkçeye kayar kaymaz,
bütün öğrencilerin “uyandıkları” gözlemlenmekte; ders, ancak o zaman başlamış olmaktadır.
Bayraktaroğlu ise yabancı dille eğitimin kimi zaman farklı amaçlarla hizmet ettiğine
işaret eder (Bayraktaroğlu, 2014: 3): “...ne yazık ki ‘yabancı dille eğitim’ özellikle vakıf
üniversitelerinin büyük çoğunluğunca bir tanıtım ve pazarlama aracı olarak kullanılıp yabancı dil
eğitimine olan bu talebin ticari kaygılarla istismar edilmesine kadar uzanmıştır.”
Bayraktaroğlu'nun yabancı dille öğretim üzerine düşünceleri (2014: 5-7) Köksal ile benzer
doğrultudadır:
“...Ebeveynlerin ve işverenlerin İngilizce eğitimiyle ilgili yoğun isteklerine karşın,
yükseköğretimdeki rekabet ortamında bu talebin özü saptırılarak ‘yabancı dille eğitim’ yapma gibi
yapay bir yönteme başvurulması, ne yazık ki, toplumumuzda ‘yabancı dille eğitim’ ile ‘yabancı dil
öğretimi’ arasındaki farkın henüz yeterince kavranmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle, üniversitelerin eğitim kalitesini felce uğratan böyle bir yanılgıyla ilgili olarak toplumsal
bilinç ve farkındalığı oluşturmada yazılı-görsel basına önemli sorumluluk düşmektedir.
50 yıldır birçok değerli Türk aydın ve bilim adamının ağır eleştirilerine rağmen, yetersiz mali
yatırımlarla, uygulamada uluslararası bilimsel kalite kriterleri göz ardı edilerek, önyargılı,
bilinçsiz bir iyimserlikle ve bilim dışı yöntemlerle bunda ısrarlı olmak, bu genç nüfusa ve Türk
ulusuna yapılan en büyük kötülüktür. İngilizceyle eğitim yapma pahasına kendi anadilinde
düşünebilme, sorun çözebilme, üretebilme ve yaratıcı olabilme becerilerinden yoksun bırakılan bu
genç nüfus, geleceğin Türkiye’sine ümit olma yerine, önlenebilmesi zor sosyal ve ekonomik
sorunlar yaratacak bir tehdide kolayca dönüşebilir.
Yükseköğretim sistemimizin titizlikle hazırlanmış, süresi belirlenmiş bir program çerçevesinde,
yabancı dille eğitim yerine nitelikli bir “yabancı dil eğitimi” planlanarak, yeni düzenlemelerde
kalite denetiminin de sağlanabilmesine zemin oluşturacak yapılanmanın tasarlanması
kaçınılmazdır.”
TUREB'in açmış olduğu seviye tespit sınavlarının sonuçları (2014 Ankara Tablo 4, 2015
Şanlıurfa Tablo 5, 2015 Trabzon Tablo 6 ve 2015 Ankara Tablo 7, 2015 Seviye Tespit
Sınavları Genel sonuçları Tablo 8) aşağıda verilmiştir. 2014 yılı Seviye Tespit Sınavı
sonuçları incelendiğinde en fazla katılımın (651 kişi) İngilizceden (%75), başarı oranının
ise %18 olduğu görülmektedir. İkinci sırada %5 katılım (46 kişi) ve %80 başarı oranıyla
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Portekizce, üçüncü sırada ise %4 katılım (35 kişi) ve %20 başarı oranıyla İspanyolca yer
almaktadır. 2014 yılı Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre genel başarı oranı %26'dır.
TUREB, gelen talepler doğrultusunda 2015 yılında 3 farklı kentte (Şanlıurfa, Trabzon ve
Ankara) Seviye Tespit Sınavları düzenlemiştir. Bu sınavlardaki toplam 951 katılımda
başarı oranı %37'dir (351 katılım). En çok katılımın olduğu İngilizcede (katılım oranı %85)
başarı oranı %31'dir. Ardından 39 katılımcı ile Arapça (%74 başarı oranı) ve 23 katılımcı
(%61 başarı oranı) ile Rusça gelmektedir. 2015 yılı Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre
genel başarı oranı %37'dir.
2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen bu sınavların en dikkat çekici çıkarımlarından biri
de Almanca (katılımcı oranı 2014 %0,027, 2015 %0,012) ve Fransızcadan (katılımcı oranı
2014 %0,012, 2015 %0,006) katılımların çok düşük seviyelerde kalmış olduğudur.
Sektörde 2002 yılında rehber sayıları (bakanlıkça temel dil sayılan) İngilizce 2978 kişi,
Almanca 2068 kişi, Fransızca 1340 kişi (Ahipaşaoğlu, 2002) olurken 2016 Mayıs ayı için
TUREB verilerine göre İngilizce 6134 kişi, Almanca 1642 kişi ve Fransızca 1114 kişidir. Bu
verilere göre İngilizce sertifika konusunda kısıtlamaya gidilmeli, rehber adayları,
Fransızca ve Almanca gibi katılımcı sayılarında düşüş görülen diller ile turizmde
hedeflenen ülke dillerine, Devlet Planlama Teşkilatı'nın öngörüsüne göre ihtiyaç
belirlenmeli ve bir eğitim stratejisi oluşturulmalıdır.
Bunların yanında bir de öğrenimlerini tamamlayıp yabancı dil yeterlilik sınavında
başarılı olamayan öğrencilere, sektördeki tüm rehberlerin ana dillerinde, Türkçe rehberlik
yapabildikleri göz ardı edilerek, yerli gruplara Türkçe rehberlik yapabilme imkanı
tanınması kimi kurum ve akademisyenlerce farklı ortamlarda ısrarla dile getirilmektedir
(A. Z. Apalı ile yapılan özel görüşmede iletilmiştir). Böyle bir uygulama meslek
kalitesinde düşüşe yol açıp ülke turizmini olumsuz etkileyeceğinden kesinlikle kabul
edilmemelidir.
Turizm Eğitimi üzerine yapılan bir araştırmada (F. Baltacı vd., 2012) Turizm Eğitimi alan
öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bölümlerini bilinçsizce seçtikleri, bilhassa Turizm
İşletmeciliği bölümü öğrencilerinin geleceğe dönük kaygılarının yüksek düzeyde olduğu,
bunun yanında çalışacakları sektör hakkında bilgi sahibi olup bu yönde kendini
hazırlayan ve uzmanlaşma yolunu seçen öğrencilerin ise geleceğe daha güvenle
baktıkları belirlenmiştir.
Turizm Rehberliği programlarına öğrenci kabulü kesinlikle yabancı dil puanıyla
yapılmalı, bölümler daha ilgi çekici kılınmalıdır. Turist Rehberliği tesadüfen seçilen bir
meslek olmaktan çıkarılmalı, eğitim kalitesi arttırılmalı ve kontenjanlara muhakkak bir
sınır getirilmelidir. Bunun için ise rehberlik eğitimi sektörün ihtiyaçlarına göre
planlanmalı, turist rehberlerinin sayı olarak artmasının bu meslek dalında niteliklerin
düşmesine sebep olduğu unutulmamalıdır (Ahipaşaoğlu, 2002). Sektördeki rehber arzı
artışı bakanlığın belirlediği taban yevmiyenin altında çalışmalara yol açmakta ve çalışma
sürelerinde kısalmalara sebep olmaktadır. Ahipaşaoğlu'nun iyi rehber yetiştirilmesi ve
meslekte devamlılıklarını sağlamak için henüz 2002 yılında ele alıp istatistiksel verilerle
vurguladığı; “ihtiyaca göre rehber yetiştirilmeli, arz fazlasından kaçınılmalıdır” uyarısı
gözardı edildiğinden günümüzde iyi yetişmiş, nitelikli bir çok rehberin çeşitli nedenlerle
(iş azlığı, çalışma şartlarındaki olumsuz değişimler, kimi rehberlerin taban yevmiye
altında ücretlerle ve hatta sadece komisyon karşılığında çalışmayı kabul etmeleri gibi)
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artık meslekten çekildikleri görülmektedir.
Rehberlik eğitiminde tüm kurumlarda standartlaşmaya gidilmeli, gereken düzenlemeler
vakit kaybetmeksizin gerçekleştirilmelidir. Lisans seviyesinde ilk iki yılda genel rehberlik
konularında, izleyen yıllarda ise daha çok uzmanlaşmaya yönelik eğitim verilmesi
nitelikli rehber yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır. Bir diğer değişiklik de Meslek
Yönetmeliği'nde yapılmalı, uygulama gezilerine katılabilme koşulları yeniden ele
alınmalı, dileyen öğrenciler ilk yarıyıldan itibaren uygulama gezilerine katılabilmeli hatta
buna teşvik edilmelidirler. (Madde 14/7): “Üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümü
öğrencileri için öngörülen kredi sayısının en az yüzde ellisini, yüksek lisans programları
öğrencilerinin ise ders aşamasını tamamlamış olmaları koşuluyla mezun olmadan da Birlik
tarafından yapılacak uygulama gezilerine katılabilirler.”
Uygulama gezilerinde de bir takım düzenlemeler kaçınılmazdır. Dönem sonu sınavları
sonrası gezilere katılan rehber adaylarında, 2016 yılı Batı Etabı Uygulama Gezisi
sürecinde fiziksel yorgunluğun yanı sıra psikolojik sorunlar ortaya çıktığı görülmüştür.
Seyahat süresinin uzun olması (2015 Doğu Etabı 21 gün, 2016 Batı Etabı 28 gün), tatil
dönemlerinde Uygulama Gezisi'ne katılan öğrencilerin dinlenme fırsatı bulamadan yeni
öğretim dönemine başlamaları ise ayrı bir sorundur.
Gezi sürecinde tüm adayların yazılı ve sözlü sunmaları gereken konuları internetteki
sitelerden, yeterince araştırma yapmadan ve hatta doğruluklarını kontrol etmeksizin kesyapıştır formülüyle hazırladıkları tespit edilmiştir. Kendileriyle yapılan görüşmelerde
konuların ellerine geç ulaştırıldığı, final sınavlarına hazırlandıkları için vakit
bulamadıkları gibi haklı gerekçeler gösteren öğrencilerin çoğunlukla iyi niyetli oldukları,
ödevlerini tur başlangıcında tavsiye edilen kaynakları araştırıp yeniden hazırladıktan
sonra sundukları görülmüştür.
Bu nedenler göz önünde bulundurularak, gerek katılımcıların ekonomik çıkarlarını
kollamak gerekse uygun ya da yeterli zaman olmaması gibi nedenlerle bir ya da iki
bölüm olarak planlanıp gereğinden fazla uzun tutulan Uygulama Gezileri en fazla iki
bölgeyi içeren, 1 haftalık ya da 12 günlük süreler halinde gerçekleştirilmeli ve 4 yıllık
eğitim sürecine yayılmalıdır. Bu şekilde yapılacak düzenlemeler rehber adaylarına bir çok
kazanç sağlayacaktır. Öğrenciler daha eğitimlerinin başlangıcı (ilk yarıyıl sonrası)
sayılabilecek bir süreçte meslek hakkında daha sağlıklı izlenimler ve bilgiler
edinebileceklerdir. Uygulama Gezisi sürecinde görülen yerleri, işlenen konuları daha iyi
özümseyip anlayacaklar, kendilerine ilginç gelen konular ve bölgeler üzerine
uzmanlaşma yolunu seçecekler ya da mesleğin kendilerine (kendilerinin mesleğe) uygun
olmadığına karar verip zaman kaybetmeksizin gelecekleri hakkında başka planlar
yapabileceklerdir.
Uygulama Gezilerinde program ve ziyaret edilecek yerlerin listesi yeniden gözden
geçirilmeli, amaç öğrencilere en fazla yeri göstermek değil en verimli programı saptamak
ve bu bağlamda meslekte gerekli, ihtiyaç duyulacak bilgileri sunmak olmalıdır. Söz
konusu değişiklikler ve sonrasında gelecek uzmanlaşma eğilimi ve eğitimi rehber
adaylarının gelirlerine olumlu katkılar sağlayacağı gibi, turistlerin daha fazla para
harcayacağı kültürel, sanatsal ve ticari hizmetlerin organize edilmesine de imkan
yaratacaktır. Böylelikle katma değeri yüksek, daha kazançlı turizmden bahsedilebilecektir
(Şirin, 2016, 70-71): “2014 yılında New York 11,8 milyon, İstanbul 11,6 milyon turist
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ağırlamışken New York'a gelen turistler ortalama 1575 dolar, İstanbul'a gelenler ise 810 dolar
harcamışlardır”.
Ülkemizde son yıllarda gittikçe gelişen alternatif turizm ve özel ilgi turizmi, turist
rehberlerinin de farklı konularda uzmanlaşmasını gerekli kılmaktadır. Kendilerini belirli
konularda geliştiren rehberlerin iş bulma sıkıntıları olmadığı gibi taban yevmiyenin hayli
üzerinde ücret aldıkları sektörde bilinen bir gerçektir. Günümüzde tur operatörlerinin
“özel hizmet” vurgusunu öne çıkardıkları, rakiplerinden farklı alternatifler sunma
arayışında oldukları görülmektedir. Bazı tur operatörleri belirli programları rehber adı
kullanarak organize etmekte, ürünün seçilmesinde rehberler önemli bir rol
oynayabilmektedir.
Rehberlerin adaylar için önerilerinden biri olarak karşımıza çıkan çalışılacak dilin
konuşulduğu ülkeler ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmaları konusu, rehber
adaylarının erasmus vb. uluslararası öğrenci değişim programlarından faydalandırılarak
çözümleneceği gibi aynı zamanda öğrencilerin yabancı dillerini ilerletip geliştirmelerine
de büyük katkılar sağlayacaktır. Yabancı dile hakimiyet ve kelime dağarcığı zenginliği
kendini daha iyi ifade edebilmek demektir. Sözün olmadığı yerde düşünce olamaz.
Bunun yanında okullarda verilecek yabancı dil eğitimi ve terminoloji belirli konularla
sınırlı kalmamalı mümkün olduğunca çeşitlendirilmelidir.
Turist rehberliği eğitimindeki en önemli sorunlardan biri de uygulama eksikliğidir.
TUREB Eğitim gezilerinde gözlemlendiği ve yapılan görüşmelerde tespit edildiği üzere
rehber adayları okullarda genel olarak teoriye ağırlık verildiğinden, eğitim sürecinde,
yaşadıkları bölgedeki önemli turistik alanları dahi ziyaret etmemektedirler. Arslantürk
(2010) mesleki eğitimde amacın teorikten çok uygulamaya yönelik olması gerektiğini
ancak yeterli deneyime sahip öğretim elemanı eksikliği nedeniyle bunun
gerçekleşemediğini ve eğitimin olumsuz yönde etkilendiğini belirtmektedir. Vurgun
(2008) ise bir lisans programından sonra doğrudan öğretim elemanı olunabildiğini ve
ders verildiğini, öğretim elemanlarının işyeri deneyimlerinin olmadığını ve bu eksikliğin
eğitime olumsuz yansıdığını vurgular. Turist Rehberliği Eğitimi'nin en önemli
gereksinimlerinden birisi teoride verilenlerin sahada uygulamaya geçirilmesidir. Bu ise
öğretim elemanlarının alanda tecrübe sahibi olmaları (Akıncı, 2015) ve bunları
öğrencilere aktarabilmeleriyle mümkündür.
Rehber adaylarının kendilerini yabancı dil konusunda yeterli görmemeleri özgüven
sorunundan kaynaklanmaktadır. Aynı sıkıntıları uygulama gezisi için hazırladıkları
konuların sunumunda da yaşadıkları gözlemlenen rehber adaylarının basit
uygulamalarla (en iyi bildiği konuyu anlatması gibi) bu sorunun çok çabuk üstesinden
geldiklerine şahit olunmuştur. Bu da eğitim sürecinde uygulamaların önemini gösterir.
Öğrenciler yaşadıkları kentteki kültür mirası üzerine yapacakları çalışmaları, yine dersler
kapsamında birarada yapacakları gezilerde diğer öğrencilere sunarak gerek mesleğe
hazırlanma
fırsatı
bulacaklar
gerekse
de
özgüven
sorununu
çözüme
kavuşturabileceklerdir.
Rehberlik pazarlamacılık değildir ve olmamalıdır
Ülke tanıtımı yapmak ile herhangi bir ürünü pazarlamak birbirinden farklı konulardır.
Rehberler turlar esnasında gruplarına ülke içerisinde mümkün olan her türlü tatil
programından, farklı destinasyonlardan bahsetmeli, sadece o an için çalışılan seyahat
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acentasının ürünleriyle sınırlı kalmamalıdır. Bu durumda turistlerin başka firmalara
yönlendirilmiş olabileceği akla gelebilir fakat aynı zamanda söz konusu kişilerin ülke
içerisinde var olan bir programı başka ülkelerde aramasının önüne geçilmiş olacağı da
unutulmamalıdır (Belek'teki golf kulüpleri, haftalık tekne turları gibi).
Rehbere en fazla ihtiyaç duyulan kitle turizminde çok sayıda katılımcı birden fazla grup
oluşturup farklı araçlar içerisinde olsalar da, aynı programı aynı zamanda
uygulamaktadırlar. Söz konusu grupların rehberleri arasında “pazarlama ve satış” büyük
bir stres kaynağıdır. Genel olarak bu turlara katılan kişiler aynı hizmet için çok farklı
fiyatlar (gerek internet üzerinden yapılan satışların fiyatları, gerekse büyük mağaza
zincirlerinin sundukları ücret tarifeleri ve son dakika promosyonları acentalardaki
katalog fiyatlarına göre büyük değişiklikler gösterebilmektedir) ödemekte ve bu durum
seyahat esnasında ortaya çıkmakta, rehberlere sorun yaratabilmektedir. Fazla fiyat
ödeyenlerin “ekstra turlara ücretsiz katılmak” istemeleri ve ısrarcı olmaları turlarda
sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Bu tip ortamlarda stres (Balcı, 2014) bir hayli yoğun
olup çalışanların psikolojik ve fiziksel yönden sorunlar yaşamasına, bu kişilerin kronik ve
kalıcı hastalıklara yakalanmasına zemin hazırlamaktadır (rehber adaylarının ve
rehberlerin düzenli olarak psikolojik kontrollerden geçmesi gerekliliği son zamanlarda
farklı ortamlarda bir çok kez dile getirilmektedir. 2016 yılında düzenlenen eğitim
gezisinde sıkıntılar yaşanmış ve TUREB'e rapor edilmiştir).
Teknolojideki hızlı değişim, ulaşılabilirliğin kolaylaşması, insanların gelir seviyelerindeki
artış ve sonrasında tatil alışkanlıklarındaki değişiklikler, sektördeki rekabet gibi faktörler
tur operatörlerini farklı seçenekler sunmaya, ürünlerini çeşitlendirmeye yöneltmiştir.
Sektördeki gelişmeler sebebiyle sundukları ürünü ekonomik açıdan rakiplerininkinden
daha cazip hale getirmek isteyen tur operatörleri genelde bu seyahatleri maliyetinin
altında pazarlamaktadırlar (1990'lı yıllarda ortaya çıkan ve gün geçtikçe artan, tamamen
alış-verişe dayalı promosyonel organizasyonlar ayrı bir araştırma konusu olduğundan
burada bahsi geçen turlar daha çok klasik anlamda düzenlenen turlardır). Aradaki farkı
tur esnasında rehberlerin pazarlamak zorunda kaldıkları, güzergaha ve bölgelere göre
değişiklik gösteren bir takım ekstra aktivitelerin (Türk Gecesi, Balon Turu, İstanbul Boğaz
ve Gece Turu, Manavgat Bot Turu, hamam turu, rafting vb.) satışıyla ve yine rehberlerde
büyük baskı unsuru olan shopping komisyonlarıyla kapatma politikalarını tercih
etmektedirler. Bu konu hakkında farklı dillerde çalışan 3 katılımcının aşağıda belirtilen
görüş, gözlem ve yorumları dikkat çekicidir (İlk görüş Almanca, ikinci görüş İngilizce ve
üçüncü görüş Fransızca dillerinde çalışan rehberlere aittir. Her biri alanında iyi bir
şöhrete sahiptir. İlk iki görüş sahibi eğitmenlik yapmış olup rehberlerin eğitimi için özel
çalışmaları mevcuttur. Sonuncusu ise konumu gereği yine birlikte çalıştığı rehberlere bir
takım eğitimler vermiştir):
“Mağaza destekli acenta kıskacından kurtulmak, ülke turizmini hem geliştirecek hem de toplum
temelli ve paylaşımcı hale getirecektir... Kar-zarar algısına saplanmış piyasanın vazgeçilmez
"figüranı" olmak meslek onuruna yakışmamaktadır.”
Yukarıdaki yorum sahibi ile yüzyüze yapılan detaylı görüşmede kendisinin bilhassa
acentanın satış baskılarını, bunun rehber ve dolayısıyla mesleğin imajı üzerindeki
olumsuz etkilerini ısrarla vurguladığı dikkat çekmiştir.
İkinci katılımcının görüşleri ilk yorumcuyla benzerlikler göstermektedir:
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“Paragöz seyahat acentesinin de bilinçlendirilerek, altın yumurtlayan tavuğu bir batında kesmek
yerine ona iyi hizmet vererek tavuğun altından defalarca yumurta almak yoluna girmesi ve
rehberin de bu konuda uyarıcı görev üstlenmesi gerekmektedir.
Daha çok satış yapan, onu yapmak için kılıktan kılığa giren rehber yerine, yurdunun güzelliklerini
daha iyi anlatan, pazarlayan rehber modeline ihtiyaç vardır. Hiç kimse, “Benden sonra tufan”
diyemez. Hiç kimse, “Benim keseme para girsin de başkası beni ilgilendirmez” diyemez. Çok satış
ve çok komisyon alma beklentileri terkedilmeli ya da zorlanmadan kendi haline bırakılmalıdır.
Rehber bu konuda acenteye ya da mağazaya çanak tutucu tavırlar içinde olmamalıdır.
Unutulmaması gereken asıl husus, turist, ister yerli olsun ister yabancı, turizm sektörü tarafından
her aşamada sağılacak koyun gibi görülmemelidir.
Turist Rehberinin toplum nezdinde “hanutçu”lar ile aynı kefeye konup, tartılmaları sonucunda
ortaya çıkan olumsuz görüntü, rehberliğin prestij yitirmesine neden olmaktadır. Bu kötü
görüntüyü de değiştirmek bu sektörden ekmek yiyen insanların, başta rehberlerin ortak görevi ve
sorumluluğudur.”
Son görüş ise sisteme bir eleştiri getirmekte (bu konu hakkında daha detaylı bir araştırma
Ö. Acar tarafından gerçekleştirilmiş ve sonuçları Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde,
10 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp 21 Ağustos 2015 tarihine kadar süren 12 bölümlük bir
yazı dizisi formunda, “Turizmde Kara Bulutlar” başlığı altında yayımlanmıştır),
rehberlerin kimi zaman hoş olmayan tutumlar içerisine girebildiğini, günümüzde
turizmin içinde bulunduğu durumun sorumluları arasında satışa ağırlık veren acenta ve
rehberlerin de yeraldığını savlamaktadır:
“Bizim sistemde rehber maalesef pazarlamacı rolünü daha çok oynuyor. Acentalar ve dükkanlar ve
sistem de onları bunu yapmaya zorluyor. Kendi çevremizden meslektaşlarımız bile birşeyler
satabilmek için insanları aşağılayıp, onları küçük düşürüp gaza getirerek ceplerindeki paranın
maksimumunu almaya çalışıyorlar.”
Yukarıda sıralanan yorumlarda da görüldüğü gibi mesleğin imajını korumak ve itibarını
arttırmak için “Rehberlik kokartlı hanutçuluk olmaktan çıkarılmalıdır”. Rehberlerin hiç
bir şekilde satış ve pazarlama rolü olmamalı, komisyon ya da benzeri ek gelirlerle değil
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yılda bir kez belirlenen rehber taban ücretleri
üzerinden çalışmaları sağlanmalı, kaçak rehberlik önlenmeli, alan kılavuzluğu ve
olabilecek benzeri uygulamalara son verilmelidir. Yönetmelik incelendiğinde Meslek Etik
İlkeleri bölümünde konuyla ilgili bir maddeye (30/1/d) yer verildiği ortaya çıkmaktadır:
“Turist rehberleri, mesleğin icrasında; görev ve yetkilerini haksız çıkar sağlamak amacıyla
kullanmamak zorundadır.”
Sonuç ve Öneriler:
Türkiye'nin turizm alanında dünya sıralamasındaki yeri bellidir. Bundan sonra amaç
gelen turist sayısını arttırmak değil kaliteyi yükseltmek, ucuz ülke imajını değiştirmek ve
katma değeri yüksek turizme yönelmek olmalıdır. Bu anlayış içerisinde rehberlere büyük
sorumluluklar düşmektedir. Turist Rehberliği eğitimi lisans seviyesinde verilmeli,
öğrencilerin en az bir konuda uzmanlaşmaları sağlanmalıdır. Kısa süreli kurslar
sonrasında katılımcılara verilen uzmanlık sertifikaları yeniden ele alınarak bir takım
düzenlemeler getirilmeli, uzmanlık haftalık kurslarla değil, yüksek lisansla mümkün
olmalıdır. Rehberlik Eğitimi veren kurumlar ve program içerikleri sık sık denetlenmelidir.
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Rehberlerin uzmanlaşması, sektöre arz edilecek ürünlerin çoğalması, katma değerin artışı
demektir. Bu nedenle bir an önce ülkenin imajına uygun bir Turizm Enstitüsü açılmalı,
sektörün ihtiyacı olan kaliteli ve uzman personel yetiştirilmelidir. Bunu gerçekleştirirken
kurumlarda görev alacak eğitimcilerin sektörü tanımaları ve yeterli donanıma, tecrübeye
sahip olmaları sağlanmalıdır. Sektörde hizmet veren rehberlere diledikleri taktirde
yüksek lisans yapma imkanı tanınmalı, yabancı dile yeterince hakim olmayan rehberlerin
çalışmasına izin verilmemeli, yabancı dilde yeterlilik uluslararası geçerliliğe sahip,
uluslararası düzeyde hazırlanan sınavlarla değerlendirilmelidir. Söz konusu sınavlara
katılanların dereceleri, yüksek lisans yapanların uzmanlık alanları TUREB'in sitesinde
belirtilmeli, haketmedikleri halde kendilerini uzman olarak sunanlara engel olunmalıdır.
Böylelikle doğal bir derecelendirme sistemi gelişecek ve haksızlıkların,
memnuniyetsizliklerin önüne geçilecek, mesleğin imajının olumlu yönde gelişmesi
sağlanacaktır.
EKLER
Tablo 1. Sertifikalı Rehber Sayısı ve Odalara Dağılımı
ODA

Ülkesel

Bölgesel

Eylemsiz

Eylemli

Toplam

ADRO

146

8

50

104

154

ANRO

702

9

340

371

711

ARO

1645

29

396

1278

1674

ATRO

524

36

79

481

560

BURO

99

14

31

82

113

ÇARO

125

17

32

110

142

GARO

100

26

34

92

126

İRO

4261

88

1167

3182

4349

İZRO

996

23

302

717

1019

MURO

368

13

101

280

381

NERO

534

32

109

457

566

ŞURO

97

8

42

63

105

TRO

92

5

24

73

97

Genel Toplam

9689

308

2707

7290

9997

Tablo 2. Rehberlerin Dillere Göre Dağılımı
Almanca

1642

İspanyolca

668

Arapça

280

İsveççe

27

Boşnakça

6

İtalyanca

556

Bulgarca

233

İzlandaca

1

Çekçe

6

Japonca

578

Çince

137

Korece

24
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Danimarkaca

8

Lehçe

46

Endonezce

42

Macarca

20

Ermenice

7

Makedonca

7

Farsça

33

Norveççe

29

Fince

7

Portekizce

330

Fransızca
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Romence

18

Gürcüce

1

Rusça

648

Hintçe

2

Sırpça

45

Hırvatça

25

Slovakça

3

Hollandaca

236

Slovence

1

İbranice

22

Urduca

9

İngilizce

6134

Yunanca

141

Tablo 3. 2014 Ankara Seviye Tespit Sınavı
DİLLER

GİREN

BAŞARILI

BAŞARISIZ

Almanca

24

8

16

Arapça

24

10

14

Bulgarca

1

1

0

Çince

2

2

0

Fince

2

2

0

Fransızca

10

8

2

Hırvatça

1

1

0

Hollandaca

8

4

4

İngilizce

651

116

545

İspanyolca

35

7

28

İsveççe

2

0

2

İtalyanca

8

5

3

Japonca

14

12

2

Lehçe

2

1

1

Macarca

2

1

1

Norveççe

9

3

6

Portekizce

46

37

9

Romence

1

1

1

Rusça

20

7

13

Yunanca

1

0

1
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Toplam

863

226

648

Tablo 4. 2015 Şanlıurfa Seviye Tespit Sınavı
DİLLER

GİREN

BAŞARILI

BAŞARISIZ

Almanca

3

2

1

Arapça

13

11

2

Çince

1

1

0

Fransızca

1

0

1

İngilizce

164

63

101

İspanyolca

1

1

0

Japonca

1

1

0

Toplam

184

79

105

Tablo 5. 2015 Trabzon Seviye Tespit sınavı
DİLLER

GİREN

BAŞARILI

BAŞARISIZ

Almanca

2

2

0

Arapça

11

8

3

Çince

1

1

0

Endonezce

1

0

1

Fransızca

1

1

0

Hollandaca

3

1

2

İngilizce

160

60

100

İspanyolca

2

1

1

Japonca

6

6

0

Rusça

6

6

0

Toplam

193

86

107

Tablo 6. 2015 Ankara Seviye Tespit sınavı. (2 kişinin sınavı geçersiz sayılmıştır.)
DİLLER

GİREN

BAŞARILI

BAŞARISIZ

Almanca

6

3

3

Arapça

15

10

5

Bulgarca

1

1

0

Çince

12

7

5

Endonezce

1

1

0

Fransızca

4

4

0

Hollandaca

1

1

0

İngilizce

482

129

353
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İspanyolca

9

6

1

İtalyanca

1

1

0

Japonca

14

5

9

Korece

1

0

1

Lehçe

1

1

0

Portekizce

7

7

0

Rusça

17

8

9

Yunanca

2

2

0

Toplam

574

186

388

Tablo 7. 2015 Seviye Tespit Sınavları genel sonuçları
DİLLER

GİREN

BAŞARILI

BAŞARISIZ

Almanca

11

7

4

Arapça

39

29

10

Bulgarca

1

1

0

Çince

14

9

5

Endonezce

2

1

1

Fransızca

6

5

1

Hollandaca

4

2

2

İngilizce

806

252

554

İspanyolca

12

8

2

İtalyanca

1

1

0

Japonca

21

12

9

Korece

1

0

1

Lehçe

1

1

0

Portekizce

7

7

0

Rusça

23

14

9

Yunanca

2

2

0

Toplam

951

351

600
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Tablo 8. Aro Üyeleri Seminer Konuları Tercihleri
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ÖZET
Bu çalışma, ekonomik büyüme ve kalkınmanın kaynaklarından biri olarak kabul edilen
turizm sektörü ile ilgili TEKOS adı verilen interaktif eğitimler sonucu nitel veri toplama
ve değerlendirme tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir araştırmayı içermektedir.
Çalışmada, odak grup eğitimleri ve derinlemesine görüşmeler ile katılımcıların turizm
ekonomisi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, mevcut bilgilerini pekiştirmek ve
konuya duyarlılıklarını arttırmak başat amaçtır. Odak grup analizleri sonucunda turizm
ekonomisi konusunda verilen interaktif eğitimlerin katılımcıların ilgi ve bilgi düzeylerine
olumlu yansıdığı, turizm sektörünün öneminin anlamlı düzeyde kavrandığı ve sektöre
yönelik duyarlılık oluştuğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda özellikle İktisat bölümü ve
İİBF’nin diğer bölümlerine Turizm Ekonomisi ve benzeri derslerin lisans ve lisansüstü
ders programlarına dahil edilmesi önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler:Ekonomik büyüme, turizm, kalkınma, odak grup, veri analizi
GİRİŞ
Gelişmiş bir ülkede kalkınmanın en önemli dinamiği nitelikli eğitim almış insan gücüdür.
Nitelikli eğitimde “hayat boyu öğrenme” yaklaşımı önemli rol oynamaktadır. 1990’lı
yıllardan itibaren gelişmiş ülkeler eğitim sistemlerini hayat boyu öğrenme yaklaşımı ile
yapılandırarak gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmektedirler.
İçerik ve yöntem açısından multidisipliner bir çalışma alanı olan ekonomi, sosyal
bilimlere ait pekçok kavramı içermektedir. Ekonomi eğitiminde Öğrencilerin farklı
disiplinlere ait kavramları ve aralarındaki ilişkileri doğru kavrayabilmeleri önemlidir.
Çalışmada Ekonomi ve Turizm ilişkisini kavratıp analiz edebilmek için Turizm
Ekonomisi Eğitim Seminerleri (TEKOS) planlanmıştır. TEKOS ile odak gruplara yönelik
ekonomi, kalkınma, turizm, turizmin ekonomik ve sosyal boyutu, Türkiye ve dünyadaki
ekonomik gelişmeler konularında interaktif eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Turizm sektörünün; istihdam yaratıcı, dış ödemeler dengesini destekleyici, gelir
sağlayıcı ve ihracat etkisi gibi ekonomik yansımalarının yanı sıra, doğal çevre ve kültürel
yapı ile sosyal açılardan katkısı da bulunmaktadır. Ülkelerin turizmi desteklemeleri ve
teşvik etmeleri turizmin ekonomik ve sosyal açılardan gelişmeyi destekleyerek
kalkınmayı hızlandırıcı özelliklerine dayanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada; kalkınma
ve turizm ekonomisi konularında derinlemesine bilgiler verilmeye hedeflenmiş ve
sonucunda bu konulara yönelik duyarlılığın arttırılmasına çalışılmıştır.
Araştırmanın Önemi
21. yüzyılda turizm, ekonomik öneminin anlaşılması ile telekomünikasyon ve bilgi
teknolojileri ile birlikte en hızlı gelişen sektör konumundadır. Günümüzde, gelişmiş ve
gelişmekte olan pekçok ülkede turizmin ekonomik büyüme ve kalkınmaya destek veren
önemli sektörlerden biri olduğu belirtilmektedir(Bahar & Kozak, 2013: 5).
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Turizm/Ekonomi ilişkisinin öneminin arttığı günümüzde özellikle turizm potansiyeli
yüksek gelişmekte olan ülkeler için turizm sektörü gerek ekonomik büyüme gerekse
kalkınmayı sağlayabilmek için etkili bir unsurdur. Dünya Turizm Örgütüne (WTO) göre,
Dünya’da uluslararası turist sayısı 2014 yılında1 milyar 133 milyon kişiye, uluslararası
turizm geliri ise 1.245 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.
Tablo 1: WTO Uluslararası Turizm Projeksiyonları
Uluslararası Turist Sayısı (milyon)
1985

1995

2010

Projeksiyon
2020
2030

Dünya

277

528

940

1,360

Gelişmiş
Ülkeler
Gelişmekte
Olan
Ülkeler

194

334

498

83

193

442

Ortalama Yıllık Büyüme Oranı %
Projeksiyon
201020202020
2030
3.8
2.9

1,809

19801995
4.4

19952010
3.9

772

772

3.7

2.7

2.6

1.8

717

1,037

5.8

5.7

4.9

3.8

Kaynak:WTO TourismTowards 2030, UNWTO TourismHighlights, 2015 Edition,s.15.
Tablo 1 verilerinden de görüldüğü üzere Turizm sektörünün sayısal büyümesi her geçen
yıl artarak devam edecektir. Ekonomik büyümeye katkı sağlayan bu sektör, diğer mal ve
hizmet sektörlerinden farklı olarak gelişmekte olan ekonomilerin/ülkelerin gelişmiş
olanlarla rekabet edebilmesini de kolaylaştırmaktadır.
Turizm potansiyeli olan ülkelerde turizm sektörü; ekonomik yönden büyüme, döviz
kazandırma, yatırım ve gelir getirme yönünden temel bir kaynak olarak ve rekabet gücü
sağlayacak bir sektör olarak düşünülebilir. Çünkü turizmin yaratacağı ekonomik ve
sosyal gelişme, toplumlar üzerinde, hiçbir sektörün meydana getiremeyeceği kadar geniş
bir etki yaratmaktadır. Turizm emek-yoğun bir hizmet sektörü olarak; işsizliğin
giderilmesinde de büyük önem taşır. Bölgenin kendine özgü doğal ve kültürel mirasını
harekete geçirmesi, girişimciliğin teşvik edilmesi, refah düzeyinin ve yaşamsal kalitesinin
iyileştirilmesi bakımından turizm bölgesel kalkınmanın odak noktasıdır.
WTO verilerine göre 2014 yılında Türkiye 41,415 milyon kişi ile dünyada en fazla turist
çeken 6. Ülke ve en çok turizm geliri elde eden ülkeler arasında 11. sırada yer
aldı(TÜİK,2015).Türkiye, dünya turizm pazarında %3,7’lik, Avrupa pazarında %7,1’lik
paya sahip. Ayrıca turizm sektöründe 1.298 milyon kişi istihdam edilmekte ve Sektör
çalışanlarının % 56’sı yiyecek içecek hizmetleri, % 30’u konaklama sektöründe, 5,7’si
seyahat acentelerinde, % 7’si eğlence ve dinlence hizmetlerinde ve % 1,2si de havayolu
işletmelerinde görev yapmaktadır(Turizm İstatistikleri, 2014:13).
Tablo 2: Türkiye’nin Turizm Gelirlerinin GSMH ve Toplam İhracat İçindeki Payı
YILLAR

Turizm Geliri/GSMH

Turizm Geliri/İhracat

1963
1973
1983
1993
2003
2013

0,1
0,8
0,8
2,2
4,5
3,9

2,1
13
7,2
25,8
28,2
21,3
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2014
2015

4,3
6,2

21,8
21,9

Kaynak:TURSAB,2016, http://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turizminekonomideki-yeri/gsmh-icindeki-payi-1963-_79.html ,Erişim Tarihi: 14.01.2016
Turizmin ekonomi ile ilişkisini belirten en önemli göstergelerinden biri de turizm döviz
gelirlerinin ihracat içindeki payı ile turizm gelirlerinin GSMH içindeki payıdır. Tablo 2’de
Türkiye’deki turizm gelirlerinin GSMH ve Toplam İhracattaki payı görülmektedir. Bu
payın GSMH içindeki oranı genelde düşük olmakla beraber, Türkiye’deki ihracat
gelirlerinin yaklaşık % 20 sinin turizm kaynaklı olduğu görülmektedir.
2014 yılı turizm gelirlerimiz 34,305 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı
sorunu yaşayan Türkiye’de elde edilen turizm gelirlerinin dış ticaret açığını gidermede
etkin olduğunu belirtmek mümkündür. 2014 yılında 84.557 milyon dolar dış ticaret açığı
Türkiye, 34.305 milyon dolar turizm geliri ile %40.57 oranında dış ticaret açığını
kapatmıştır(Bozyeğik&Yoloğlu, 2015 : 631).
Turizm sektörünün ekonomik ve sosyal etkilerinin ülkelerin kalkınmışlık düzeylerine
etkileri son yıllarda araştırmacılar tarafından önem verilen ve incelenen bir alandır.
Turizm Ekonomisi odaklı çalışmalara duyulan ilgi giderek artmakta ve bireylerin doğru
bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri son derece önem kazanmaktadır. Bu amaçla
planlanan TEKOS’ların, Turizm sektöründe yaşanan gelişmeleri interaktif yapılandırmacı
yaklaşıma dayalı olarak ele alıp, katılımcıların turizm konusundaki ilgi ve bilgi
düzeylerine olumlu katkı yapması beklenmektedir.
Literatürde Turizm Sektörünün Ekonomik Büyüme ve Kalkınmaya Etkisi
Literatürde turizm sektörünün ülke/bölge ekonomilerini ve kalkınmalarını destekleyici
nitelikte birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. Konu ile ilgili ampirik çalışmalar
incelendiğinde, büyük bir bölümünün “turizm ile ekonomik büyüme arasında pozitif
yönlü bir korelasyonun olduğu” sonucuna ulaştıkları görülmektedir. Bu çalışmaların bir
kısmı tek bir ülke, diğer bir kısmı ise belli bir grup ülkeyi kapsamaktadır.
Hazari ve Sgro’nun (1995) çalışmasında turizm talebinin ülke ekonomilerinde uzun
dönemde pozitif büyümeye yol açtığı belirtilmiştir.
Balaguer ve Cantavella-Jorda (2002) turizmin İspanya ekonomisini uzun dönemde
olumlu yönde etkilediği ve İspanya ekonomisinin dış ticaret açıklarını gidermede
turizmden sağlanan döviz gelirlerinin önemli bir rol oynadığı sonucuna ulaşmışlar.
Narayan ve Prasad (2003) Fiji’de turizm gelirleri ile reel GSYİH arasındaki ilişki
olduğunu ve uzun dönemde turizm gelirlerinin reel GSYİH’nın granger nedeni, kısa
dönemde ise reel GSYİH’nın turizm gelirlerinin granger nedeni olduğunu vurgulamıştır.
Narayan’ın (2004) Fiji için yaptığı çalışmada, yabancı turist harcamalarındaki %10’luk bir
artışın; ülkenin GSYİH’sında %0,5’lik, reel tüketiminde %0,72’lik ve ulusal refah
düzeyinde %0,67’lik bir artışa neden olacağı sonucunu bulmuştur.
Yıldırım ve Öcal (2004), 1962-2002 yıllarını kapsayan araştırmasında turizmin Türkiye’de
kısa dönemde değil ancak uzun dönemde ekonomik büyümeyi destekleyen bir faktör
olduğunu belirtmiştir.
Gündüz ve Hatemi (2005) 1963-2000 yılları verileri ile çalışmasında, turizm yönlü
büyümenin Türkiye için geçerli olduğunu belirtmiştir.
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Dritsakis (2004) Yunanistan’ın ekonomik büyümesinde uluslararası turizm gelirlerinin
etkisini incelemiş ve aralarında güçlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu belirtmiştir.
Çetintaş ve Bektaş (2008) 1964-2006 yılları verilerini kullanarak Türkiye’de turizminuzun
dönemde ekonomik büyümeyi sağlayayabilecek önemli bir faktörlerden biri olduğunu
belirtmişlerdir.
Sequeira ve Nunes (2008) turizmin özellikle gelişmekte olan ülkeler için çok önemli
olduğu belirtmiş ve turizmin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini vurgulamıştır.
Chen ve Chiou-Wei’nin (2009) çalışmasında Tayvan’da turizmin ekonomik büyümeyi
sağladığını, Güney Kore’de ise turizm ve büyüme arasında bir nedensellik ilişkisinin
olduğunu belirtmiştir.
Bahar ve Bozkurt’un (2010) çalışmasında, Türkiye’nin de bulunduğu 21 ülkede 1998–2005
dönemine ait panel veri seti ile Gelişmekte olan ülkelerde turizm ve ekonomik büyüme
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiş, turizm gelirlerindeki %1’lik bir artışın
uzun dönemde ekonomik büyümeyi %2,825 arttıracağı belirtilmiştir.
Belloumi (2010), 1970- 2007 yılları için Tunus’un ekonomik büyümesinde turizmin
etkisini incelemiş; turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki
bulunduğunu ve turizmin GSYİH’yi olumlu etkilediğini tespit etmiştir.
Hepaktan ve Çınar (2010), Türkiye’de turizm sektörünün dış ticaret dengesi üzerinde
önemli bir etkisinin olduğunu tespit etmiş ve ekonomik büyüme üzerinde doğrudanbir
etkisi olmamakla birlikte dolaylı olarak büyümeyi etkilediğini belirtmiştir.
Çoban ve Özcan (2013) çalışmalarında 1963-2010 yıllarına ilişkin Türkiye’de turizm ve
ekonomik büyüme arasında kısa dönemde bir ilişki bulunmazken, uzun dönemde turizm
ekonomik büyümenin önemli bir nedenidir sonucuna ulaşılmışlardır.
Bozyeğin ve Yoloğlu (2015) çalışmalarında Türkiye’de turizm gelirlerinin ekonomik
büyüme ve gelişmeyi olumlu etkilediğinibelirtmişlerdir.
YÖNTEM
Kalkınma ve turizm ilişkisinin öneminin arttığı günümüzde katılımcıların Turizm
Ekonomisi konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için planlanan çalışma; farklı
disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerine uygulanan nitel bir analiz tekniğidir. Nitel
araştırma, tümevarımcıbir yaklaşım kullanarak olayları ve olguları doğal ortamları içinde
betimleme, katılımcıların bakış açılarını öğrenme ve anlama üzerine odaklanan
yaklaşımdır(Çokluk v.d.2011:96). Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden Odak Grup
Analizi ile grup görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmelerinin amacı,
incelenen konu hakkında katılımcıların bakış açılarını, ilgilerini, deneyimlerini,
eğilimlerini, düşüncelerini, algılarını, tutum ve alışkanlıklarını derinlemesine inceleyerek
detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi elde etmektir(Kitzinger, 1994; Krueger, 1994; Bloorv.d.,
2001).
Odak grup görüşmeleri, Eylem araştırmalarında ve Pazar araştırmalarında sıklıkla
kullanılan en sistematik nitel veri toplama tekniklerinden biridir. Odak grup analizinde
birebir görüşmelerelde edilen veriler; anketler için sağlam bir temel
oluşturmaktadır(Kitzinger, 1995).
Odak grup görüşmeleri çoğunlukla 5-8 veya en fazla 10 katılımcıdan oluşturulması
önerilen ‘düşünceleri öğrenme’ yöntemidir. Araştırmacı bu yöntem ile bireysel görüşme
yaptığından katılımcıyı araştırmaya dâhil etmektedir.Görüşmelerdeönceden belirlenmiş
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bir konuda açık uçlu ve yoruma dayalı sorular ile katılımcıların düşüncelerini öğrenmek
hedeflenmektedir(Baş v.d.,2008).Sorular sohbet tarzında, günlük dil kullanımına uygun
ve teknik dilden arındırılmış olmalıdır(Krueger&Casey, 2000).
TEKOS Seminerleri ve odak grup toplantılarında "not alma", "bilgi formu" ile toplanan
veriler çözümlenmiştir. Odak grup veri analizinde Krueger (1994)'in "tanımlayıcı özet"
veri değerlendirmesi rehber alınmıştır. Odak grup görüşmeleri;sınırları belirli bir konuya
odaklanmış görüş alış verişi ve tartışma tekniği olarak nitel veri toplamada önemli bir
işleve sahiptir(Yıldırım & Şimşek, 2008). TEKOS’lar ile gerçekleştirilen odak grup
görüşmeleri sonucunda, turizm ekonomisi ve kalkınma konularına değinilmesinin
katılımcıların ilgi ve bilgi düzeylerine ne şekilde yansıyacağı analiz edilmiştir. Katılımcı
odak gruplara yapılandırılmış ve yapılandırılmamış sorular ile yüzyüze görüşme tekniği
kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Amacı
Çalışmada, odak grup ve derinlemesine görüşmelerle, katılımcıların kalkınma ve turizm
ekonomisi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak, mevcut bilgilerini pekiştirmek
başat amaçtır. Çalışmanın; İktisat Anabilim dalında lisans üstü eğitim alan öğrencilerin
kalkınma ve turizm alanındaki bilgi birikim ve gelişmelerine katkıda bulunması
hedeflenmiştir. Çalışmadaki bir diğer amaç ise; üniversite lisans eğitimini tamamlamış,
lisansüstü düzeyindeki bireylerin ekonomi ve turizm sektörü ilişkisini kavramasına
destek olmak, sektöre yönelik duyarlılığı arttırmak ve gerek iş hayatlarında gerek ise özel
yaşamlarında verecekleri ekonomik kararlarda hata paylarını en aza indirmektir.
Araştırmada gerçekleştirilen Turizm Ekonomisi Eğitim Seminerleri (TEKOS); Turizm ve
Ekonomi ilişkisi konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirmek amaçlı yapılan, interaktif
ortamda gerçekleştirilen bir eğitim çalışmasıdır. Seminerin gerçekleştirilmesi aşamasında
dersi veren öğretim üyesi dışında, turizm sektör temsilcileri tarafından güncel turizm
ekonomisi konuları ele alınmış ve bu seminerler sonucunda katılımcıların ilgi ve bilgi
düzeylerinin ne yönde etkilendiği analiz edilmeye çalışılmıştır.
Hedef Kitle :İktisat AnaBilim Dalında Ders Alan Lisansüstü öğrenciler.
Özellikle ekonomi ve buna eşdeğer bölümlerden mezun öğrenciler ile yine ekonomiye
ilgi duyan farklı disiplinlerden gelen yüksek lisans öğrencilerinin bu seminere katılması,
seminerin verimli olarak geçmesi açısından çok önemli idi. Bu nedenle odak grup olarak
lisansüstü düzeyde 10 öğrenci seçildi.
Veri Analiz Tekniği : Odak Grup Veri Analizi
Yüz yüze görüşme esnasında Yüksek Lisans öğrenci sayısının on olması nedeniyle rahat
bir ortam sağlanmış, sorular ve konuya yönelik öneriler “Odak Grup Analizi” yöntemi ile
irdelenmiş ve tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır.Odak grup veri toplamada
Krueger(1994)tarafından örneklendirilen "Odak Grup Bilgi Formu" kullanılmıştır
Çalışmanın ilk aşamasında Kalkınma ve turizm ekonomisi konularında katılımcılar
detaylı bilgilendirilmiş, sonraki aşamada ise Turizm Sektörü temsilcileri tarafından
interaktif eğitim seminerlerinin düzenlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında verilen
eğitim ve seminerlerin öğrencilerinin ilgi ve bilgi düzeyi ile kavramları algılama
becerileri üzerindeki etkileri odak grup analizi ile incelenmiştir. Çalışmada TEKOS’lar
sonrasında odak grup katılımcılarının turizm konusundaki bilgi ve algı düzeyleri
incelenmiş ve araştırma sonuçlarına dayalı tartışma ve öneriler geliştirilmiştir.
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Çalışmanın interaktif eğitimleri İktisat Anabilim Dalında “Sürdürülebilir Kalkınma ve
Çevre Ekonomisi” Yüksek Lisans dersi kapsamında ondört haftalıkbir program içinde
gerçekleştirilmiştir. Nitel veri toplama süreci ve bulguların değerlendirilmesi Şubat 2016
tarihinde başlayıp Mayıs 2016 tarihinde tamamlanmıştır.
Çalışmada veriler, odak grup görüşmeleri ile toplanmıştır. Görüşmelerde altı soruluk
yarı-yapılandırmış form oluşturulmuş ve her bir katılımcıyla birebir görüşmeler
yapılmıştır. Bu görüşmelerde öncelikle, katılımcıların ekonomi-turizm-kalkınma
konularındaki mevcut durumları dinlenmiş, sonra ise "TEKOS interaktif eğitimler
sonrasındaki bilgi, ilgi ve farkındalık düzeylerine" yönelik görüşmeler
yapılmıştır.Seminerler ondört hafta boyunca “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
Ekonomisi” yüksek lisans dersi kapsamında interaktif biçimde gerçekleştirildi.
Eğitimlerin Sekiz haftalık süreci Ekonomi, Turizm, Kalkınma konularına yönelik olup,
altı haftalık süreci ise turizm sektöründen gelen temsilciler eşliğinde gerçekleştirildi.
TEKOS Eğitim Semineri konuları aşağıda belirtilmiştir.
TEKOS İnteraktif Eğitim Semineri Programı:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hafta : Turizmin Tanımı, Kapsamı, Turizm-Ekonomi İlişkisi
Hafta : Başlıca Turizm Türleri, Turizm Endüstrisinin Temel Özellikleri
Hafta : Turizm Arzı- Turizm Talebi
Hafta : Turizmin Moneter Etkileri, Turizmin Reel Ekonomik Etkileri
Hafta : Turizmin Sosyal ve Çevresel Boyutu
Hafta : Sürdürülebilir Kalkınma Turizm İlişkisi
Hafta : Türkiye’de Turizm Sektörünün Gelişimi, Geleceğe Yönelik Eğilimler
Hafta : Uluslararası Turizm, Uluslararası Turizmde Geleceğe Yönelik Eğilimler

Sekiz haftalık teorik eğitimlerden sonra ise Turizm sektörü temsilcileri (3 Otel Sahibi, 1
Turizm Acentası Sahibi, 1 Turizm Rehberi, 1 Ulaştırma Firması Sahibi) Ekonomi, Finans,
Pazarlama, Turizm, Girişimcilik konularında bilgi birikimlerini, deneyimlerini,
tecrübelerini katılımcılar ile interaktif bir şekilde paylaşmışlardır. Odak grup olarak
gerçekleştirilen uygulama ile farklı disiplinlerden gelen lisansüstü öğrencilerinin turizm
ve kalkınma ilişkisi konusunda eğitim seminerleri sonucu nasıl bir değişim/gelişim
gösterdikleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
BUL GUL AR
Çalışmada farklı disiplinlerden gelen lisansüstü 10 katılımcıdan oluşan odak grup ile
görüşmeler yapılmıştır. Katılımcılara ait eğitim durumu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Tablo 3: Odak Grup Katılımcılarının Eğitim Durumu
Katılımcı No

Mezun Olunan Üniversite

Mezun Olunan Bölüm

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Trakya Üniversitesi

İngilizce İktisat
İngilizce İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
İktisat
Bankacılık ve Sigortacılık
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
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Odak grup katılımcılarının% 50 si (5 Kişi) kadın, % 50 si (5 kişi) erkektir. Odak grup
katılımcılardan dokuzunun 18-25 yaş aralığında, sadece bir tanesinin 26-30 yaş aralığında
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların sadece ikisi aktif çalışma hayatındadır. K8 özel bir
bankada, K2 ise bir kamu bankasında görev yapmaktadır. Diğer katılımcılar ise yüksek
lisans öğrencisi olmanın dışında herhangi bir yerde çalışmamaktadır.
TEKOS seminerleri “Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Ekonomisi” Yüksek Lisans
dersinin olduğu günlerde ders sonrası 60 dakikalık eğitim ve seminerler şeklinde
gerçekleştirilmiştir. 14 hafta sonucunda yapılan eğitim seminerleri sonucunda odak grup
çalışması tamamlanmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler yazılı olarak kayıt
altına alınmıştır. Her bir katılımcı için görüşmeler yaklaşık 20-30 dakika sürmüştür. Soru
yanıt şeklinde yapılan görüşmelerde altı adet soru yöneltilmiştir. Soruların
anlaşılabilirliği için 3 kişilik bir grupla ön test yapılmıştır. Katılımcıların U şeklinde
oturmaları sağlanmış ve önce araştırmanın amacı açıklanmış, katılımcıların kısaca
kendilerini tanıtmaları ile görüşmelere başlanmıştır. Katılımcılar K1 den K10 a kadar
numaralandırılmış ve gerçek kimlikleri kullanılmamıştır.
Odak grup görüşmelerinde katılımcılara aşağıdaki sorular sorulmuştur:
1- TEKOS eğitim seminerlerine katılmak size olumlu veya olumsuz neler kattı?
2. Lisans eğitiminizde Turizm ile ilgili bir ders aldınız mı? Aldıysanız dersin adı ve
içeriğini belirtiniz.
3.Turizm Ekonomisi konusunda önceki bilgi düzeyiniz ile şu anki durumunuz arasında
farklıklar var mı? Açıklayınız.
4. TEKOS İnteraktif seminerleri sonucunda turizm sektörüne bakış açınızda bir değişiklik
oldu mu?
5. TEKOS eğitim seminerlerinde edindiğiniz bilgiler ile turizm sektörünün ülke ve bölge
ekonomileri ve kalkınmaları üzerine etkileri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?
6- TEKOS eğitim seminerlerinin devam etmesi veya başka öğrencilerin bu eğitimleri
alması konusuna nasıl yaklaşırsınız?
İlk tema olarak belirlenen soruya verilen cevaplarda; TEKOS’lar ile katılımcıların kişisel
gelişim ve bilgi düzeyine etkileri incelenmiş ve alınan cevaplardan en önemlileri şunlar
olmuştur: Katılımcılar, TEKOS’lara katılmanın bilgi birikimlerini arttırdığını, odak grup
şeklinde eğitim almaları nedeni ile kalabalık lisans eğitimleri süresince soramadıkları
bazı soruları eğitimcilere rahatlıkla sorabildiklerini, kendi girişimcilik potansiyellerini
ortaya çıkarma eğilimlerinin arttığını, alacakları kararlarda daha ekonomik ve rasyonel
davranacaklarını, Türkiye ve dünyada turizm konusundaki gelişmelere yönelik
duyarlılıklarının güçlendiğini ve turizm sektörünün önemini kavradıklarını ifade
etmişlerdir.Katılımcıların tamamı lisans eğitimi süresince öğrendiği konuların bu
eğitimler sayesinde pekiştiğini, turizm sektöründen gelen temsilcilerin deneyim
paylaşımlarının turizm sektörüne yönelik bilgi ve ilgilerini arttırdığını belirtmiştir. İlk
soruya alınan cevaplar değerlendirildiğinde TEKOS İnteraktif Eğitim Seminerlerinin
katılımcıların ilgi ve bilgi birikimlerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Soru ile
ilgili olarak olumsuz hiçbir geri bildirim tespit edilmemiştir.
İkinci tema olarak belirlenen soruya verilen cevaplarda; Lisans eğitimi esnasında Turizm
ile ilgili ders alan katılımcı sayısının dört olduğu tespit edilmiştir. K3, K4, K5, ve K10
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lisans eğitimleri esnasında Turizm Ekonomisi adında ders aldıklarını belirmişlerdir. K3
ve K10 söz konusu dersi 3. sınıfta, K4 ile K5 ise 4. sınıfta aldıklarını belirtmişlerdir. K6 ise
Turizm Ekonomisi dersinin 4. Sınıfta seçmeli ders olduğunu ve kendisinin bu dersi
seçmediğini belirtmiştir. Diğer altı katılımcı ise lisans eğitimi esnasında Turizm ile ilgili
bir ders almadıklarını ve bölümlerinde Turizm ile ilgili bir derse rastlamadıklarını
belirtmişlerdir. İkinci soruya verilen cevaplar değerlendirildiğinde katılımcıların sadece
% 40 ının lisans eğitimleri sırasında turizm ile ilgili bir ders aldıkları tespit edilmiştir.
Üçüncü tema olarak belirlenen “Turizm Ekonomisi konusunda önceki bilgi düzeyiniz ile
şu anki durumunuz arasında ne gibi farklıklar olduğu” sorgulandığında katılımcıların
tamamı bilgi düzeylerinde önceki durumlarına kıyasla ciddi ve önemli bir gelişmenin
sağlandığını belirtmişlerdir. Sektöre yönelik bilgi, ilgi, önemini kavrama ve analiz
edebilme açısından TEKOS’ların ve sektör temsilcilerinin interaktif sunumlarının
anlamlı bir bilinçlenme ve bilgilenme sağladığını ifade etmişlerdir. Turizm-Ekonomi
ilişkisinin bu kadar grift ve yakın olduğunu önceden kavrayamadıklarını belirtmişlerdir.
Lisans eğitimleri esnasında Turizm ile ilgili hiçbir ders almayan altı katılımcı (K1, K2, K6,
K7, K8, K9) bunun kendileri için bir eksiklik olduğunu fark ettiklerini ve TEKOS’lar ile bu
eksikliği giderebildikleri için mutlu olduklarını vurgulamışlardır.
Dördüncü tema olarak belirlenen soruya verilen cevaplarda TEKOS’lar sonucunda
katılımcıların tamamı, turizm sektörüne yönelik bakış açılarında belirgin bir farklılık ve
değişim yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sektörün kendinden başka yaklaşık elli sektörü
etkileyebildiği, bireylere ve ülkelere sosyo-ekonomik açılardan katkı yaptığının
öğrenilmesinin kendilerinde ciddi oranda Turizm ile ilgili duyarlılık yarattığını ifade
etmişlerdir. TEKOS eğitimleri öncesinde sektör ile ilgili olarak bu kadar derinlemesine
bilgiye sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Bunlara ilaveten katılımcıların tamamı
sektördeki gelişmeleri sürekli takip edeceklerini ve K1,K5,K7,K9 K10 fırsat doğduğu
takdirde turizm sektöründe çalışmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.
Beşinci tema olarak belirlenen “TEKOS eğitim seminerlerinde edinilen bilgiler ile turizm
sektörünün ülke/bölge ekonomileri ve kalkınmaları üzerine etkileri hakkındaki
görüşlerine” yönelik yapılan görüşmelerde katılımcıların tamamı turizmin hem gelişmiş
hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sektör olduğunu kavradıklarını
belirtmişlerdir. K2, K7 ve K9 özellikle yüksek turizm arzına sahip gelişmekte olan
ülkeler için turizm sektörünün ekonominin dinamosu olabileceğini vurgulamışlardır.
Ancak bunun gerçekleşebilmesi tüm turizm potansiyellerinin ekonomiye entegre
edilmesi ve turizmi çeşitlendirmenin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. K1,
K3 ve K9 ise turizmin ekonomik etkilerinin farkında olduklarını ama yine de turizmden
mucizeler beklenilmemesi gerektiğini belirtmişler ve sürdürülebilir kalkınma için turizm
gelişiminin mutlaka çevreye duyarlı ve bilimsel/sistematik veri ve analizlere dayanarak
geliştirilmesi gerektiğini önermişlerdir.
Altıncı tema olarak belirlenen son soru olan “TEKOS İnteraktif eğitim seminerlerinin
devam etmesi veya başka öğrencilerin bu eğitimleri alması” konusuna verilen cevaplarda
TEKOS benzeri eğitimlerin tekrarı durumunda katılımcıların tamamı tekrardahil olmak
istediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıları tamamı TEKOS gibi eğitimleri başka
katılımcılara şiddetle tavsiye edeceklerine belirtmişlerdir.İİBF’lerde Lisans ve Lisansüstü
ders programlarına Turizm ile ilgili derslerin dahil edilmesi ile sektörün daha
gelişebileceği ve bunun sonucunda ekonomik büyüme ve kalkınmaya optimal katkı
yapacağını ifade etmişleridir. Görüşmelerden elde edilen çıkarım; İİBF öğrencilerine
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Turizm Sektörü ile ilgili gerek zorunlu/seçmeli ders, gerekse seminerler ve konferanslar
şeklinde eğitimlerin verilmesi ile sektöre duyarlılık sağlanması sonucunda ülkenin
gelişmesine katkı sağlanabileceği şeklindedir. Bunlara ilaveten katılımcılar TEKOS’lar
sonrası kendilerine güvenlerinin arttığını, grup çalışmasının keyfini yaşadıklarını, daha
fazla paylaşımcı olduklarını ve ortak çalışmanın iş hayatında da önemli bir olgu
olduğunu öğrendiklerini ifade etmişlerdir. TEKOS sayesinde sektör temsilcileri
tarafından aktarılan deneyimlerden çokça faydalanıldığı belirlenmiştir. K3 “hedefi
doğrultusunda çok çalışarak tepe noktalara gelmenin hayal ya da imkansız olmadığını
TEKOS sayesinde bunu daha iyi kavradığını ve şu an büyük bir sermayesi olmamasına
rağmen gelecekte kendi firmasını kurup girişimci olarak başarılı olabileceğine inandığını
belirtmiştir. K7 ise TEKOS seminerleri sonrasında akademisyen olma hedefinin daha da
güçlendiğini ve akademik kariyerine devam edeceğini belirtmiştir.
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada gerçekleştirilen odak grup görüşme sonuçlarına göre; TEKOS’lar
katılımcıların bilgi birikimlerine ve turizm konusundaki duyarlılıklarına anlamlı
düzeyde etki etmiştir. Katılımcıların TEKOS seminerlerine dahil oldukları için çok
memnun oldukları ve turizm ekonomisi ile turizm/kalkınma ilişkisi konularında önemli
kazanımlar elde ettikleri tespit edilmiştir. Elde edilen en önemli katkının; turizm
sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekliliği ve sektöre yönelik
güçlenmenin sağlanabilmesi için özellikle İİBF öğrencilerine lisans ve lisansüstü eğitim
süreçlerinde bu konulara yönelik dersler ile donatılmalarının optimal sonuçlar
doğurabileceği şeklinde görülmüştür. Buna ilaveten turizm ve ekonomide yaşanan
güncel gelişmeler, iş hayatındaki deneyimlerin paylaşılması ve interaktif sunumlar
sonucunda katılımcıların girişimcilik potansiyellerini ortaya koyma konusunda
cesaretlendikleri, grup ve ekip çalışmasına dahil olma isteklerinin arttığı belirlenmiştir.
Diğer yandan TEKOS sonrası katılımcıların özgüvenlerinin arttığı, gelecekte iş ve
akademik yaşama kendilerini daha hazır hissettikleri çalışmanın bir diğer sonucudur.
Çalışma sonuçlarına göre katılımcılar TEKOS eğitimlerinden optimal ölçüde fayda
sağladıklarını, hedeflerini belirleme ve yol haritası geliştirebilme konusunda olumlu
bilgiler elde ettiklerini belirtilmişlerdir.
Kalkınmanın temelini oluşturan eğitime ve beşeri sermayeye verilen önemin bir
göstergesi olan bu çalışma; TEKOS aracılığı ile Trakya Üniversitesinde lisansüstü
eğitimlerine devam eden 10 öğrenciye yönelik interaktif eğitim seminerleri şeklinde
gerçekleştirilmiştir.Turizm sektörünün ülkeye optimal ölçekte fayda sağlayabilmesi için
TEKOS benzeri eğitimlerin ve özellikle İİBF’lerde öncellikle İKTİSAT bölümü olmak
üzere diğer lisans ve lisans üstü programlarda Turizm Ekonomisi ve benzeri derslerin
dahil edilmesi çalışmanın önerisidir. Söz konusu bölümlerde Turizm, Turizm Ekonomisi,
Turizm İşletmeciliği, Turizm ve Kalkınma benzeri derslerin verilmesi ile öğrencilerin
Turizm sektörüne yönelik bilgi birikimlerine, duyarlılıklarına ve sektörün önemini
kavramalarına katkı sağlayacak, ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınması için destek
olabilecektir. Bu çalışmanın bir devamı niteliğinde Türkiye’deki üniversitelerin
İİBF’lerinde turizm ile ilgili okutulan derslere yönelik bir araştırma planlanmaktadır.
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ÖZET
Finansman, tüm işletmelerde olduğu gibi otel işletmelerinde de önemli bir yer tutar.
Hizmet sektöründe faaliyette bulunan otel işletmeleri, konuklarını en iyi şekilde
ağırlayabilmek ve artan rekabet koşullarında ayakta durabilmek için, yeni yatırımlar ile
yenilenmek zorundadırlar. Türkiye’de son yıllarda bankalar; uygun vade ve ödemeli
krediler, özel kartlar, uygun faiz oranlı kredili mevduat hesabı, sigorta, danışmanlık ve
diğer hizmetleri içeren turizm paketleri ile turizm kredileri içindeki paylarını arttırma
çabası içerisine girmişlerdir. Bunun sonucunda, bankaların kullandırdıkları turizm
kredilerinde hızlı bir artış olmuştur. Otel işletmeleri yeni yatırım yapmak istediklerinde
veya acil nakit ihtiyaçlarında banka kredileri ile finansman yoluna sıkça
başvurmaktadırlar. Bankaların sundukları kredi seçenekleri, otel işletmelerinin nakit
ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarından dolayı, önemli bir kaynak durumundadır.
Uygun ödeme planları sayesinde de, sezon öncesi dönemde kredi kullanan otel
işletmeleri, belirli bir süre geri ödemesiz olarak, canlı sezon döneminde ödeme yapıp
krediyi öderken zorlanmamaktadırlar. Bu çalışmada, Türkiye’de bazı kamu ve özel
bankaların turizm paketleri, Türkiye genelinde 2003 yılından sonra bankalar tarafından
turizm sektörüne verilen kredilerin miktarı, geri dönüş oranları ve turizm sektörüne
sağladığı katkılar incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Otel İşletmeleri, Bankalar, Turizm Kredileri
GİRİŞ
Turizm sektöründe gün geçtikçe artan rekabet otel işletmelerini, kapasitelerini arttırma
ve yenilenme yoluna sürmektedir. Otel işletmelerinin sayılarının artması, turistler için
alternatif seçimlerin çoğalmasına yol açmıştır. Finansal sıkıntı içerisinde bulunan otel
işletmeleri ise rakiplerinin gerisinde kalarak kısır bir döngü içerisine girmektedirler.
Turizm sektörünün ana unsuru konaklama işletmeleridir. Konaklama yatırımları
sermaye yoğun olarak tanımlanmaktadır. Duran varlıklar toplam varlıkların en az
%80’ini oluşturmaktadır. Duran varlıklardan taşınmaz varlıklar arsa ve binalardan;
taşınır varlıklar ise taşıt araçları, makine ve ekipmanlar, mutfak araç ve gereçleri, oda
donanımları, döşemeler, örtüler, perdeler vb. gibi çeşitli varlıklardan oluşmaktadır.
Taşınır varlıklar da taşınmazlar gibi büyük tutarda yatırımlara gereksinim
yaratmaktadırlar (Met vd., 2013: 265).
Tüm bu yatırımların yapılabilmesi için, sermaye gerekli bir unsurdur. Otel işletmeleri,
sermayeyi çeşitli yollardan sağlayabilirler. İşletmelerin finans kararları, karlılık üzerinde
önemli etkilere sebep olur. Bu nedenle otel işletmeleri en uygun fon kaynaklarını temin
etmelidirler.
Otel işletmeleri öz sermaye ve yabancı sermayeden finansman sağlarlar. Yabancı
kaynaklar arasında banka kredileri önemli bir fon kaynağıdır. Otel işletmeleri, finansman
seçenekleri arasında uygun bir denge oluşturmalıdırlar.
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Türkiye’de batı ülkelerindeki gibi, banka dışı mali aracıların gelişmiş olmaması sebebiyle
bankalar; mali sistemin temelini oluşturmakta, ekonominin işleyişi, halkın tasarruflarının
toplanması ve kullanım alanlarına dağıtılması açısından önemli rol oynamaktadır.
Türkiye’de mali kaynakların çok büyük bir bölümü bankalar tarafından toplanmakta ve
kullandırılmaktadır. Yurtdışı kaynakların da önemli bir kısmı bankalar aracılığı ile
sağlanmaktadır.
2000’li yıllara gelindiğinde bankacılık sektörü çok ciddi bir riske maruz kalmış,
bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, bankaların mali bünye sorunlarının
çözülmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu amaçla Bankalar Kanunu’nda radikal
değişiklikler yapılmış, bankaların faaliyetlerinin düzenlenmesine ve denetimine yeni bir
yaklaşım getirilmiştir. Yeniden yapılanma ve uluslararası piyasalarla bütünleşme
çabalarına paralel olarak, Türk bankaları da gerek kurumsal yapılarında, gerekse
sundukları hizmet ve ürün kalitesinde önemli değişiklikler gerçekleştirmişlerdir. Böylece
“Bankacılık Sektörü”, Türkiye ekonomisinde uluslararası rekabete açık ve düzenlemeler
itibariyle Avrupa Birliği’ne uyuma hazır sektörlerin başında yer almaktadır.
2003 yılından önce bankalar tarafından cazip görülmeyen turizm sektörü, bu yıldan
itibaren gösterdiği büyüme trendi ile birlikte bankaların ilgisini çekmeye başlamıştır.
Türkiye’de son yıllarda bankalar, sundukları özel kredi ürünleri ile otel işletmelerinin
yeni yatırımlar yapmalarını sağlayarak, turizm sektörüne önemli katkıda
bulunmaktadırlar.
OTEL İŞLETMELERİNİ DİĞER İŞLETMELERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER
Otel işletmeleri mali yapıları, maliyet, standardizasyon ve pazarlama açısından diğer
işletmelerden ayrılan bir takım farklı özelliklere sahiptirler.
Otel İşletmelerinin Mali Yapı Açısından Diğer İşletmelerden Farklı Özellikleri
Otel işletmelerinde sermayenin büyük oranda sabit değerlere aktarılması işletmelerde
yıpranma payı giderlerini arttırmakta ve likidite oranlarını azaltmaktadır. Bu durum
özellikle otel işletmelerinin, sahipleri tarafından işletildiği durumlarda daha belirgin
gözlenmektedir (Evsen, 2010:6).
Otel İşletmelerinin Maliyet Açısından Diğer İşletmelerden Farklı Özellikleri
Otel işletmelerinde sunulan hizmetin ve ürünlerin maliyetlerinin tespit edilmesi, diğer
işletmelerden farklı bir durum göstermektedir. Örneğin, işletmenin restoran bölümünde
sunulan ürünlerinin her birinin maliyetinin tek tek belirlenmesi, sirkülasyon yoğun
olduğu için ve yiyecek içeceklerin özellikleri nedeniyle stoklanamaması, hemen üretime
dönüştürülmesi gerekli olduğundan imkansızdır. Bunun yerine otel işletmelerinde
standart maliyet sistemi (tahmini maliyetler) uygulanmakta, her yiyeceğin toplam
maliyeti hesaplanabilmektedir. Bu yöntemde de sapma oranları yüksek olabileceği
düşüncesiyle sonucun doğruluğu güven verici olmamaktadır. Bunun için otel
işletmelerinde diğer işletmelerden farklı olarak üretilen yiyeceğin toplam maliyeti değil,
sadece malzeme maliyeti hesaplanır (Evsen, 2010:7).
Otel İşletmelerinin Standardizasyon Açısından Diğer İşletmelerden Farklı Özellikleri
Otel işletmelerinin faaliyet alanı gereği emek yoğun işletmeler olması, sundukları ürün
ve hizmetlerde standardizasyonu etkilemektedir. İşletmenin restoranında hazırlanan
yemeğin dahi standartlaştırılmasında belli başlı zorluklar yaşanabilmektedir. Çok sayıda
müşteriye aynı anda hizmet sunan otel işletmeleri, her müşterinin aynı kalitede hizmet
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alabilmesini sağlama zorluğu ile karşı karşıyadır. Bu problemin çözümü için otel
işletmeleri, çalışanların eğitim seviyesini yükseltme ve gerekli otelcilik felsefesini verme
yoluna gitmektedir (Evsen, 2010:7).
Otel İşletmelerinin Pazarlama Açısından Diğer İşletmelerden Farklı Özellikleri
Otel işletmelerinin sundukları ürünlerin pazarlanması faaliyeti sadece ürün satışı
olmayıp, aynı zamanda bir bölgesel, ulusal ve uluslararası imaj yaratma faaliyetidir. Otel
işletmelerinde sunulan hizmet ve ürünlerden faydalanabilmek için müşterinin otel
işletmesinin bulunduğu yere getirilmesi sağlanmalıdır. Otel işletmeleri; satışa sunulan
ürünlerin ve hizmetin stoklanamaması nedeniyle, daha öce satışın gerçekleştirilebilmesi
için mutlaka hizmeti sunma kapasitesi yaratılmalıdır. Bu kapasitenin kullanılmayan
kısmı başka bir zaman için saklanamaz. Bu açıdan düşünüldüğünde işletmecilik
hizmetleri mevsimlere, çevresel faktörlere ve ekonomik konjonktürdeki dalgalanmalara
göre öncelikli olarak etkilenir (Evsen, 2010:8).
TÜRKİYE’DE 2000’Lİ YILLARDA TURİZM KREDİLERİNİN GELİŞİMİ
Turizm günümüzde döviz girdisini arttırıcı ve istihdam sağlayıcı özellikleriyle ulusal
ekonomiye katkıda bulunan, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve
bütünleştirici etkisiyle dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür.
Türkiye ekonomisinin de vazgeçilmez temel taşlarından birisi olan turizm, hali hazırda
dış ticaret açığına, enflasyona ve işsizliğe çare arayan hükümetlerin önemle üzerinde
durduğu bir konudur (Çoban ve Özcan,2013:245).
Otel işletmelerinin verimli olarak çalışabilmeleri için, finansal sıkıntılarına çözüm
bulmaları gerekmektedir. Otel işletmeleri finansal sorunlarını çeşitli kaynaklar ile
çözümlemektedir. Banka kredileri, otel işletmelerinin başvurdukları kaynaklardan
biridir. Bankalar, konaklama işletmelerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
hazırladıkları turizm sektörüne özel destek paketleri ile avantajlı çözümler
sunmaktadırlar.
2003 yılından bu yana bankalar tarafından önemli bir sektör olan turizme kullandırılan
krediler, günümüze kadar artış göstermiştir. 2004 ile 2016 yılları arasında Türkiye’de
bankaların kullandırdıkları turizm kredileri Çizelge 3.1.’de verilmiştir. Çizelgede 2015
yılına kadar olan veriler 12 aylık dönemi, 2016 yılındaki veriler ise ilk beş aylık dönemi
kapsamaktadır.
Çizelge 3.1. 2004–2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bankaların Kullandırdıkları Turizm
Kredileri (bin TL)
SEK
TÖR
Otell
er
Rest
oran
lar
Diğe
r
Turi
zm
Taki

200
4
1.22
7.00
3

200
5
2.10
0.59
5

200
6
2.94
7.69
1

200
7
3.43
9.83
5

200
8
5.33
5.42
9

200
9
6.11
0.67
9

2010

2011

2012

2013

2014

2015

8.36
4.82
4

12.1
62.5
86
1.29
6.26
7

13.3
41.5
91
2.07
6.08
5

19.1
92.2
38
2.92
5.33
2

24.2
57.7
77
4.06
4.15
2

31.1
94.5
48
4.64
1.70
5

2016
*
32.6
83.0
48
4.95
1.10
1

28.2
66

72.8
47

216.
239

389.
015

478.
295

499.
191

937.
201

377.
600

721.
968

1.12
2.67
6

1.36
9.10
0

1.75
3.09
4

1.79
9.07
1

2.15
8.28
5

2.05
4.47
3

2.72
0.09
8

3.37
7.21
9

4.89
4.83
9

5.46
2.30
3

6.29
7.84
4

172.

115.

132.

146.

242.

303.

314.

420.

444.

646.

783.

990.

1.05
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pteki
Kred
iler
TOP
LA
M

297

930

332

105

696

469

023

034

019

269

410

706

5.06
7

1.80
5.16
6

3.01
1.34
0

4.51
8.93
8

5.34
4.05
5

7.80
9.51
4

8.71
2.41
0

11.7
74.3
33

15.9
33.3
60

18.5
81.7
93

26.1
41.0
58

34.0
00.1
78

42.2
89.2
62

46.2
01.3
64

Kaynak: BDDK, 2016.
(*) İlk beş aylık dönem

Çizelge 3.2. 2004-2016 Yılları Arasında Türkiye’de Turizm Kredilerinin Geri Dönüş
Oranları (%)

Takipte
ki
Turizm
Kredile
rinin
Toplam
Turizm
Kredile
rine
Oranı
Turizm
Kredile
rinin
Geri
Dönüş
Oranlar
ı
TOPLA
M

200
4

200
5

200
6

200
7

200
8

200
9

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6*

9.50

3.84

2.92

2.73

3.10

3.48

2.66

2.63

2.38

2.47

2.30

2.34

2.28

90.5
0

96.1
6

97.0
8

97.2
7

96.9
0

96.5
2

97.3
4

97.3
7

97.6
2

97.5
3

97.7
0

97.6
6

97.7
2

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

100.
00

Kaynak: BDDK, 2016
(*) İlk beş aylık dönem
Çizelge 3.1.’deki verilere göre, turizm işletmelerinden en çok otellere kredi verildiği ve
turizm kredilerinin her yıl arttığı görülmektedir. 2004 yılında turizm sektörüne
kullandırılan nakdi krediler 1.805.166.000 TL iken 2016 yılının ilk beş ayında turizme
kullandırılan krediler kat ve kat artarak 46.201.364.000 TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılının ilk
beş ayında turizm sektörüne kullandırılan kredi miktarı, 2015 yılının tamamında
kullandırılan kredi miktarını aşmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
(BDDK) verilerine göre, 2016 yılında bankalar tarafından kullandırılan turizm
kredilerinin 6.595.239.000 TL’lik miktarı kısa ve orta vadeli, 39.606.125.000 TL’lik miktarı
ise uzun vadeli kredilerdir. Diğer yıllarda da turizm kredilerin çoğu orta ve uzun vadeli
olarak kullanılmıştır.
Son yıllarda ülkemizde ve dünyada baş gösteren ekonomik ve siyasi krizler turizm
sektörünü etkilediği için finansal sıkıntı içerisine giren turizm işletmelerinin kredi
talepleri artmıştır.
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Turizm kredilerinin geri dönüş oranlarının oldukça yüksek olması, bankaların turizm
kredilerini arttırmıştır. Türkiye’de 2004 ile 2016 yılları arasında takipteki turizm
kredilerinin miktarı (Çizelge 3.1.) ve geri dönüş oranları (Çizelge 3.2.) incelendiğinde,
turizm kredilerindeki geri dönüş oranlarının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Geri
dönüş oranı en düşük olarak %90.50’lik oran ile 2004 yılında gözlemlenirken, en yüksek
oran %97.72 ile 2016 yılının ilk beş ayında gerçekleşmiştir. 2004 yılından sonraki yıllarda
geri dönüş oranlarının hepsi %96’nın üzerinde gerçekleşmiştir.
2015 yılında Türkiye’de en çok turizm kredisi kullanan iller sırasıyla Antalya, İstanbul,
Muğla ve İzmir’dir (Çizelge 3.3.).
Çizelge 3.3. Türkiye’de 2014 Yılında En Çok Turizm Kredisi Kullanan İlk Beş İl
İLLER
Antalya
İstanbul
Muğla
İzmir

Kullanılan Turizm Kredisi Miktarı (milyon TL)
726
255
133
76

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, 2016.
Çizelge 3.4. 31.05.2016 İtibariyle Türkiye’de Kredilerin Sektörlere Göre Dağılımı
SEKTÖR
Tarım, Avcılık ve Ormancılık
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı
İmalat Sanayi
Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San.
İnşaat
Toptan Perakende Ticaret, Motorlu Araçlar Servis Hiz.
Turizm
Taşımacılık, Depolama ve Haberleşme
Finansal Aracılık
Emlak Kom., Kiralama ve İşletmecilik Faal.
Savunma ve Kamu Yönetimi ve Zorunlu Sosyal Güv.
Kur.
Eğitim
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Diğer Hizmetler
İşçi Çalıştıran Özel Kişiler
Uluslararası Örgüt ve Kuruluşlar
Ferdi Kredi konut
Ferdi Kredi Otomobil
Ferdi Kredi Diğer
Kredi Kartları
Diğer
TOPLAM
Kaynak: BDDK, 2016.

Nakdi Krediler
(bin TL)
68.477.047
1.163.367
19.425.982
290.722.320
97.923.209
123.882.500
240.760.940
46.201.364
76.174.861
35.140.320
70.839.754

Nakdi Krediler
İçindeki Oran (%)
4.26
0.07
1.20
18.07
6.08
7.71
14.96
2.87
4.74
2.18
4.41

29.518.413

1.84

5.856.264
11.173.920
28.072.531
756.422
22.911
150.438.670
6.619.365
168.344.630
105.499.650
31.763.419
1.608.777.800

0.36
0.69
1.75
0.04
0.01
9.35
0.41
10.47
6.56
1.97
100.00

Türkiye’de 31.05.2016 tarihi itibariyle 1.608.777.800.000 TL’lik toplam kredi içerisinde
turizm kredilerinin payı küçümsenmeyecek düzeydedir (Çizelge 3.4.). BDDK, bankacılık
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ve turizm sektörüne destek olmak amacı ile bankalarca turizm sektörüne kullandırılan
kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme yapmıştır.
Resmi Gazete’nin 07.04.2016 tarihli 29647 sayısında yayımlanan ve Bankalarca Kredilerin
ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi Yönetmeliği’ne bir geçici madde ekleyen
yönetmeliğe göre, 2006 yılı sonuna kadar bankalarca turizm sektöründe kullanılmak
üzere kullandırılan krediler ve diğer alacaklar iki defa ile sınırlı olmak üzere yeni
sözleşme koşullarına bağlanabilecektir. Yeni sözleşme koşullarına bağlanan krediler ve
diğer alacaklar, toplam alacak tutarının %10’unun geri ödenmiş olması koşuluyla birinci
grup krediler ve diğer alacaklar içerisinde yeniden sınıflandırılabilecektir (Resmi Gazete,
2016).
TÜRKİYE’DE BANKALARIN TURİZM DESTEK PAKETLERİ
Vakıfbank “KOBİDOST Turizm Destek Paketi” turistik belgeye sahip otel, motel,
pansiyon, tatil köyü, kamping, kırsal turizm tesisleri, termal turizm tesisleri sahipleri ve
işletmecileri ve yat işletmeciliği yapan firmalara avantajlı seçenekler sunmaktadır. Banka
turizm destek kredisi, işyeri edindirme kredisi, restaurant paketi, döviz kredisi, ticari
araç kredisi, spot/rotatif krediler ve yatırım kredileri ile turizm işletmelerine finansman
desteği sağlamak amacıyla uygun maliyetli kredi imkanları sunmaktadır. Business Card
ile peşin ve vadeli alımlarda taksitlendirme imkanı sunmaktadır. Vakıfbank, turizm
işletmelerine dış ticaret paketi ile çeşitli kolaylıklar da sağlamaktadır (Vakıfbank, 2016).
Finasbank “Turizme Büyük Destek Paketi” ile turizm sektörüne özel ve finansal
ihtiyaçların göz önünde bulundurulduğu çözümler sunmaktadır. Turizm işletmelerine
sezona hazırlık amacıyla verilen tadilat/yenileme kredisi ve turizm yatırım kredisi ile
turizm işletmeleri uygun vade ve ödemesiz dönem avantajlarından yararlanabilmektedir.
Banka kar riskinden koruyan çözümler, turizm işletmelerine yönelik özel oranlı kredili
mevduat hesabı, turizm sigortaları ve özel pos çözümleri (dövizli pos) ile turizm
sektörüne destek olmaktadır. Ekstre öteleme avantajına sahip Vadekart ile işletme
sahiplerine kolaylıklar sağlamaktadır (Finansbank, 2016).
Denizbank her türlü yenileme, tadilat ve yatırım için hesaplı krediler ve danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır. Bankanın turizm paketinden otel, motel, pansiyon, tatil köyü,
termal tesisler, yat ve tekne işletmecileri, halıcıdan kuyumcuya, restoran, bar, cafe, butik,
hediyelik eşya mağazaları, poliklinikler ve bu firmalara mal ve hizmet sağlayan
tedarikçilere kadar turizmden kazanç elde eden tüm kobiler yararlanabilmektedir
(Denizbank, 2016).
Akbank turizm destek paketi ile turizm işletmelerinin finansman ihtiyaçlarını sezonsal
geri ödeme imkanıyla karşılarken, ücretsiz bankacılık hizmetleri, sigorta ve leasing
hizmetleri ile avantajlı çözümler sunmaktadır (Akbank, 2016).
Şekerbank, hem turizm sektöründe faaliyette bulunan hem de turizm sektörüyle dolaylı
olarak işbirliği içinde olan işletmelere yönelik hazırladığı “Beş Yıldızlı Destek Paketi” ile
sektöre özel kredi ürünleri ve hizmetler sunmaktadır (Şekerbank, 2016).
Yapı Kredi Bankası, turizm işletmelerinin finansal ihtiyaçlarını “Ödemesi Kolay Turizm
Kredisi Paketi” ile karşılamaktadır. Bu krediyi kullanan işletmeler, kredinin geri
ödemesini, nakit ve gelir akışlarının yoğun olduğu aylarda dört taksit olarak
yapabilmektedirler. Bunun yanında teminat mektubu, pos, çek karnesi, World Business
Kart, kambiyo işlemleri ve sigorta hizmetleri de sunmaktadır (Yapı Kredi Bankası, 2016).
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İş Bankası’nın turizm sektörü destek paketinde turizm işletme kredisi ve turizm yatırım
kredisi kullandırmaktadır. Ayrıca destek paketinde üye işyeri anlaşmaları, teminat
mektubu, leasing garantisi kredisi, dövize endeksli çek iştira kredisi, işyeri kredileri,
kredili ticari mevduat hesabı, ticari taşıt ve filo kredisi, turistik tesis sigortası ve nakit
yönetimi ürünleri (çoklu havale-EFT, düzenli ödeme sistemi, muhasebe yönetimi,
elektronik çek tahsilatı) bulunmaktadır (İş Bankası, 2016).
Garanti Bankası turizm destek paketi ile geri ödemelerin nakit akışının olduğu 6 aylık
dönemlere yapılabilmesi, nakit akışının olmadığı dönemlerde ödemelerin
ertelenebilmesi, istenen döviz cinsi üzerinden işlem yapabilme imkanı sağlayan POS ve
yurtdışı para transferi olanakları sunmaktadır. Banka, turizm kredilerinde 60 aya kadar
vade imkanı sağlarken TURSEFF (Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Kredisi)
kredilerinde vadeyi 120 aya, STEP (küçük turizm işletmeleri projesi) projesi kapsamında
ise vadeyi 1 yılı ödemesiz 96 aya uzatabilmektedir (Garanti Bankası, 2016).
Türkiye’de diğer bankalar da cazip kredi seçenekleri ve sundukları hizmetler ile turizm
işletmelerine destek olmaktadırlar. Bankalar turizm sektörüne, işletme ve yatırım kredisi
vermektedirler. Yatırım kredilerinde ödemeli veya ödemesiz dönemli, ipotekli veya
ipoteksiz, 1 yıldan 10 yıla kadar vadeli gibi seçenekler bulunmaktadır. Turizm
işletmelerinde faiz oranları işletme kredilerinde %15 ile %22 arasında, eşit taksitli
kredilerde ise %1.28 ile %2 arasında değişmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Turizm sektörü yarattığı katma değer ile ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır. Turizm
sektöründe yapılan yatırımlar diğer birçok sektörü de olumlu etkilemektedir. Bu yüzden
turizm sektörünün desteklenmesi, ülkeye önemli fayda sağlar.
Son yıllarda dünyada ve ülkemizdeki ekonomik ve siyasi krizler, turizm sektörünü
olumsuz etkilemiştir. Yaşanan durgunluktan dolayı finansman, otel işletmelerinin önemli
problemlerinden biri haline gelmiştir. Otel işletmeleri yaşadıkları bu sıkıntıdan
kurtulabilmek için, öz sermaye yetersizliklerini kredi alarak gidermeye çalışmaktadırlar.
Günümüzde bankalarının kredi olanaklarının gelişmesi ile birlikte turizm kredisi
kullanım oranları artmıştır.
2000’li yıllara kadar bankaların turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmetleri sınırlıyken,
bu yıllardan sonra turizmdeki hızlı büyüme trendi ile birlikte bankalar turizm sektörüne
yönelmeye başlamışlardır. Bu dönemlerde yabancı banka girişleri de bankacılık
sektörünün yapısını değiştirerek ürün çeşitlendirmesi, teknolojik yeniliklerin kullanılarak
iş kalitesinin artması ve uluslararası bankacılık tekniklerinin öğrenilmesi bakımından
Türkiye’de bankacılık sektörüne yenilik katmıştır.
Otel işletmeleri kapasitelerini arttırmak, eksiklerini tamamlamak ve yeni yatırımlar
yapabilmek için sermayeye ihtiyaç duyarlar. Bankalar da her türlü ihtiyaca yönelik,
uygun vade ve ödeme koşullu kredi ürünleri ile otel işletmelerinin sermaye eksikliklerini
gidermektedir. Ayrıca bankalar, otel işletmelerine özel kartlar, sigorta ve danışmanlık
hizmetleri de sunmaktadırlar.
Bankaların turizm paketlerinden, turizm işletmelerinin yanı sıra turizm yapılan
bölgedeki diğer sektördeki işletmeler de faydalanabilmektedir. Çünkü turizm sektörü
birçok sektör ile ilişki durumundadır. Bir bölgede turizm yatırımlarının desteklenmesi
sonucu, bölgedeki diğer sektörler de canlanacaktır. Eşsiz güzelliklere sahip bir bölgeye
banka kredisi ile otel açılması sonucunda, yapılacak iyi bir tanıtım ile beraber, gelen
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turist sayısı artacaktır. Dolayısıyla bölgedeki istihdam oranı artacağı için yerel halkın
gelir seviyesi artacaktır.
Otel işletmelerine verilen teşviklerin zaman zaman yetersiz düzeyde olması sonucu,
banka kredileri birçok işletmenin nakit ihtiyacını karşılamada önemli bir kaynak
durumundadır. Bankaların turizm kredilerinde ödeme koşulları, otel işletmelerinin
ödeme dönemlerine uygun olarak ayarlanmaktadır. Bu sayede otel işletmeleri, nakite en
çok ihtiyaçları olan ölü sezonda sermaye sağlayabilirken, ödemelerini canlı sezonda
yapabilmektedirler. Bunun sonucunda da, Türkiye’de turizm kredilerinin geri dönüş
oranları oldukça yüksektir.
Turizmin krediler ile desteklenmesi, Türkiye ekonomisi için olumlu sonuçlar
yaratmaktadır. Çünkü yarattığı katma değer, döviz geliri ve istihdam açısından önemli
bir sektör olan turizm, vergi gelirleri içerisinde de önemli bir kalemdir. Turizm
sektöründeki işletmeler ve bağlantılı sektörlerdeki diğer işletmelerden alınan vergiler
ülkeye önemli bir gelir kaynağıdır.
Otel işletmelerinin nakit ihtiyaçlarını karşılayan bankaların, faiz oranlarını düşürmesi,
sektöre daha da katkı sağlayacaktır. Bu konuda bankalara yeni düzenlemelerin
getirilmesi gerekmektedir. Turizm sektörünün temel taşlarından biri olan otel
işletmelerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullar ile sağlanması, hem turizm
sektörünün hem de ülke ekonomisinin ciddi bir şekilde büyümesini sağlayacaktır.
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ZİGANA DOĞA OKULU UYGULAMASI VE ZİGANA BİTKİ MÜZESİ
Savaş AYDIN
Zigana Doğa Okulu Başkanı
info@ziganadogaokulu.org

ÖZET
Günümüzde globalleşmenin getirdiği ağır sanayileşme sürecinde insanlar artık kitle
turizmininyerine doğaya ve sosyal çevreye saygılı, bu çevrelerin özelliklerini dikkate alan
ve yerel halka öncelik veren turizm türü olan alternatif turizme önem vermektedir.
Alternatif turizm dünyanın vazgeçilmezleri arasındadır.
Doğu Karadeniz Dağları ve Zigana coğrafyası, sahip olduğu jeolojik, ekolojik ve mitolojik
mirası, kuzeyi ve güneyi arasındaki iklim farklılığı ve tüm bunların doğurduğu zengin
biyoçeşitliliği ile ülkemizin öncelikli korunması gereken doğa alanlarına dahil
edilmelidir.
Gümüşhane, ülkemizdekendi il sınırları içerisinde dört adet kış sporları merkezi bulunan
tek il olma özelliğine sahiptir. Zengin biyoçeşitlilik barındıran eşsiz doğa
güzellikleriyledoğaturizm ve alternatif turizm
potansiyeli ile bölgemizin çekim
merkezlerinden olan Zigana Dağı ve Kurum (Kromni) Vadisi, bilinçsiz, plansız altyapısı
olmayan bir turizmanlayışınıntehdidi altındadır. Bu tehdidin önlenebilmesi, geleneksel
yapıların doğal güzelliklerin korunmasıancak yöre halkının doğa turizm ve alternatif
turizme katılımının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Zigana Doğa Okulu (ZDO) yerel
kurumların ve halkın bilinçlendirmesi amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşların ortak
çalışması sonucu kurulmuştur. Bu çalışma,ZDO’nun Zigana coğrafyasına sosyal ve
ekonomik açıdan yöre kalkınmasına yaptığı katkıların irdelenmesidir.
Anahtar Kelimeler: Doğa Turizmi, Alternatif Turizm,Zigana Doğa Okulu,Ekoturizm.
GİRİŞ
Turizm; doğal, çevresel ve kültürel kaynaklara yoğun olarak ihtiyaç duyan ve bunları
ekonomik birer girdi olarak kullanan bir endüstridir. Ancak özellikle doğal kaynakların
kıt olması gerçeği, turizm gelişiminin sürdürülebilir bir zeminde gerçekleşmesi gereğini
beraberinde getirmektedir. Aslında “yok etmeden tüketmek “ anlayışı olarak da
adlandırılabilecek bu yaklaşım, turizmin temel girdilerinde ne denli hassas olunması
gerektiğini; aksi halde bu girdilerin yok olmasıyla, turizmin de kaynaklarından mahrum
olacağını vurgulamaktadır (Duran, 2010, s.189).
Sürdürülebilirlik kavramı; çevre ve insanla en fazla iç içe olan sektörlerden biri olan
turizm sektöründe de geniş uygulama alanı bulmaktadır. Sürdürülebilir turizm geniş
anlamda, “insanın etkileşim içinde bulunduğu ya da bulunmadığı çevrenin bozulmadan
veya değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik
çeşitliliğin ve yaşamı sürdüren sistemlerin idame ettirildiği ve aynı zamanda tüm
kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin ekonomik, sosyal ve estetik
ihtiyaçlarını doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir kalkınma şekli" olarak tanımlanmaktadır
(Dinçer, 1996, s. 342). Buna göre sürdürülebilir turizm; doğaya karşı kesin bir taahhüdü
ve turizm faaliyetini yerel halk ile bütünleştiren bir sosyal sorumluluğu içerir
(Küçükaslan, 2007, s. 58).
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Globalleşmeyle birlikte, dünyada turizm anlayışı değişmekte ve turizm pazarı
büyümektedir. Her ne kadar yürürlükteki tanıtım, pazarlama ve yatırım politikalarında
3S faktörünün (deniz - güneş – kum (sea-sun-sand)) etkisi hala belirgin olsa da; 3E
faktörünün (eğitim - eğlence – çevre) etkisi, yeni ve gelişen değerler olarak ortaya
çıkmaktadır. Gerçekten de, turizm eğilimleri üzerine yapılan araştırmalar göstermektedir
ki; günümüzde turistler yalnızca güneşlenmek, yüzmek ya da kayak yapmak için seyahat
etmemektedir. Bu süreçte; yeni kültürler keşfetmek, değişik toplumlar hakkında bilgi
sahibi olmak, hobilerle uğraşmak, sportif faaliyetlere katılmak (Küçükaslan, 2007, s. 79)
gibi amaçlar giderek artan oranda baskın “seyahat motivasyonu” haline gelmektedir.
Turizmciler de; “yüksek profilli” turist tipinden kaynaklanan bu talebi karşılamak
için; “katma değeri yüksek” ürünler geliştirmeye başlamışlardır. İşte bu kapsamda
oluşan turizm anlayışı “alternatif turizm” olarak adlandırılmaktadır. Genel hatlarıyla
alternatif turizm; “deniz-kum-güneş üçlüsüne bağlı olarak gerçekleştirilen ve geleneksel
hale gelen kitle turizminin, çevre ve sosyal yapı üzerinde yarattığı olumsuz etkilerini
azaltmak ve klasik dinlence paketlerinden farklı arayışları olan tüketicilerin istek ve
gereksinimlerini karşılamak amacıyla pazara sunulan tüm turizm türleri” olarak
tanımlanmaktadır (Kozak, Bahçe, 2009, s. 97). Bu tanımdan hareketle, alternatif turizm
türleri, kitle turizminin rakibi değil; onun seçeneği olarak değerlendirilmelidir.
Alternatif turizm içerisinde birlikte değerlendirilen Eko-turizm, doğayı bozmayan
ve koruyan bir turizm anlayışını ifade etmektedir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin
(IUCN) tanımına göre ekoturizm, eğlenmeyi, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak
korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda
sağlayan, doğal alanlara karşı çevresel açıdan sorumluluk taşıyan seyahat ve ziyaret
olarak tanımlanmaktadır (Kurdoğlu, 2001:4).
Türkiye’nindeİcra Kurulu üyesi olduğu Dünya Turizm Örgütü’deekoturizmin
amaçlarını;biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunması, yerel halkın refahının
gözetilmesi, turistlerin ve yerel halkın bilinçlendirilmesinin sağlanması, küçük ölçekli
işletmeler tarafından küçük turist gruplarına hizmet verilmesi, turistlerin ve yerel halkın
turizm endüstrisi hakkında sorumlu hareket etmesinin sağlanması, geri dönüşü olmayan
kaynakların en düşük düzeyde tüketilmesi, Turizm yönetimine yerel düzeyde katılımın
önemsenmesi, iş fırsatlarının ve mülkiyetin yerel halk lehinde gelişmesinin gözetilmesi
olarak tanımlamıştır (UNWTO).Türkiye, konumu ve sunduğu çeşitli turizm olanakları
çerçevesinde, İpek Yolu, Kültür Turizmi, Macera Turizmi, Ekoturizm alanlarında önde
gelen ülkelerden biri durumundadır (http://www.mfa.gov.tr).
Dünyada turizm konjonktürü, kitle turizminden çok alternatif turizme yönelmiş
hatta bu turizm dünyada da artık vazgeçilmez duruma gelmiştir. Türkiye kitle
turizminin yanında, doğa turizmi de potansiyeli olarak eşsiz bir ülkedir. Türkiye’nin
sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi değerleri uzun vadede koruyabildiği sürece,
alternatif turizm alanında uluslararası turizm pazarındaki payımız hızla büyümeye
devam edecektir.
Bu çalışmada, Zigana Doğa Okulu uygulamasının eko turizm, doğa turizmi ve ayrıca alternatif
turizm kapsamında yer alan turizm türlerinin, Zigana coğrafyasına sosyal ve ekonomik yönden
yaptığı katkıları daha geniş kitlelere yaymak amaçlanmıştır.
Ayrıca çalışmamızda literatür taraması yapılarak ZDO (Zigana Doğa Okulu) projesinin
meydana getirdiği olumlu etkilerin gözlenmesi de bir çalışma yöntemi olarak benimsenmiştir.
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Bu konuda Zigana Doğa Okulu kurucularının yapmış olduğu çalışmalara, yöre insanları,
Torul’a bağlı köylerin muhtarları, yöredeki kanaat önderleri ve bölgedeki turizmcilerle yapılan
yüz yüze görüşmeler de rehberlik etmiştir.
ZİGANA DOĞA OKULU (ZDO)
ZDO’nun Kapsama Alanına Giren Coğrafya
Zigana coğrafyasına adını veren Zigana Dağları Gümüşhane ile Trabzon illerini
birbirinden ayıran doğal sınırdır. 3 bin metreyi aşan yüksekliğe sahip Ziganalar, Harşit
Çayı'nın doğusundan Giresun’a ve Karadeniz'e doğru uzanır. Bu coğrafya içerisinde en
yüksek zirve veya tepe , Abdal Musa Tepesi 3.331 metre, ikinci sırada Deve Boynu
Tepesidir. 3.082 metreve 2800 metre yükseklikle Taşköprü Tepesi ve 2500metre ile Zigana
geçidini zirvesi olan Alas Tepesi bulunmaktadır. Bu coğrafyada daha bilinmemiş
keşfedilmemiş bir tarih, kültür ve dokunulmamış bir doğa yatmaktadır. Hepsinden
önemlisi yaylacılık geleneğinin aktif yaşadığı oba kültürü, Çepni kültürü ve farklı
kültürel yapıları içerisinde barındırmaktadır. Bu coğrafya içerisinden Trabzon –
Gümüşhane, Erzurum üzerinden İran'a bağlanan İpek Yolu geçmektedir(Keçe, 2005, s.
40-50).Bu coğrafyada yer alan Gümüşhane, Trabzon ve Giresun illerinin Zigana Dağları
eteğinde kalan kısımlarıZDO’nun kapsama alanını oluşturmaktadır. Bu amaçla 2011
yılında Zigana Coğrafyasında Yer Alan Gümüşhane,Giresun Ve Trabzon İlleri Çevre
Koruma, Turizm, Kalkınma Ve Dayanışma Derneği (Zigana Coğrafyası Derneği)
kurulmuştur.
Özellikle Gümüşhane ilinde doğa, yayla, kış ve spor turizmi gerçekleştirilebilecek birçok
alan bulunmakta ve bu alanlara olan ilgi sürekli artmaktadır. Bu bağlamda Zigana
coğrafyası yılın 12 ayında doğa, yayla, kış ve spor turizmi açısından önemli bir
konumdadır. DOKAP Bölgesindeki yaylaları üst kottan birbirine bağlayacak olan Yeşil
Yol Projesi (Dokap, 2016, s.43-54), kapsamında, Doğu Karadeniz’in en önemli dağ ve
yayla turizm merkezleri olan Kadırga, Zigana, Cami Boğazı ve Ayeser Yaylaları ile
Karaca Mağarası, Sümela Manastırı,
Zigana’nın etrafında adeta bir çember
oluşturmaktadır (www.zigana.org: 2016).
Dünya
jeolojik mirasının bir çok parçası olan Karaca mağarası ve farklı özellik
büyüklükte 30’un üstünde mağara sistemi ve Artabel Doğa Parkı’nın Gümüşhane İli
sınırları içerisinde bulunması ve bunların birer jeosit alanı olarak tescillenmesinin
önerilmiş olması da, havzada ekoturizm potansiyelinin önemli bir göstergesidir (İnan,
2008, s. 80-83).
Adını Zigana Dağı’ndan alan Zigana Köyü, kervanlara yol gösteren, konaklatan ve
kervanların ihtiyacı olan ürünleri pazarlayan, en az 1000 yıllık yerleşim olması yanında
birçok tarihi eseri de bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca, antik kervan yolu kalıntısı ve
kalesini, Doğu Karadeniz’de tek Selçuklu Kervansarayını, biri antik diğeri Osmanlı
dönemi iki kemer köprüyü, Maruflu Camisi (Selçuklu veya Osmanlı dönemine ait özgün
mimari yapılı cami), Tarihi maden ocakları ( Zigana eski bir madenci yerleşimidir), Her
yamaçta farklı bir maden suyu kaynağı bulunan, özgün yöresel mimari ürünü evleri ile
korunması gereken bir tarih, doğa ve kültür havzasıdır (Erüz, 2016, s 7).
Bu coğrafyanın, Doğu Karadeniz’den, Doğu Anadolu’ya doğal geçit özelliğinde olması
nedeniyle, endemik tür çeşitliliğiyle birlikte, florası ve faunası ile eşsiz bir doğaya
sahiptir. Bu yönüyle de endemizmi zengindir(Aydın, 2015, s. 570).
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Zigana dağlarının bitki örtüsünde Kuzey yamaçları, Doğu Karadeniz Köknarı, Doğu
Ladini, Akçaağaç, Huş, Kayın, Sakallı Kızılağaç, adi gürgen, Anadolu kestanesi, adi
fındık, ceviz, titrek kavak, Trabzon çayı, Kafkas ıhlamuru, meşe, karayemiş, hanımeli,
ormangülü, kuş üvezi, tüylü kartopu gibi türler ve diğer otsu bitki türleri barındırır (ÇŞB,
2015, s. 63). Geniş adi gürgen, kestane, doğu kayını ormanları ve büyük çeşitlilik içeren
geniş yapraklı ve Rhododendron ağırlıklı çalı toplulukları alpin mera ve çayırlıklar ve
çok yüksek zirvelerde alpin göl taşlık yamaç ve sarp kayalık bitki topluluktan
bulunur(Eruz, 2016, s. 7).
Zigana dağları ve çevresi geniş coğrafyalarda görülebilen, geniş ve iğne yapraklı yağmur
ormanları-alpin çayırlar ve yarı kurakçıl sarıçam-geniş yapraklı odunsu ve otsu bitki
türlerini kısa mesafede görme, tanıma ve inceleme şansı sağlayan yamaç, vadi, göl ve
platolara sahiptir.
Havzanın güney yamaçlarında vadi tabanlarından 2100 metre rakıma kadar olan
kısımlarında çam, Doğu Karadeniz köknarı, doğu ladini, sakallı kızılağaç, kiraz,
yabani elma, armut, mahlep, sarıçam, katran ardıcı, mazı, meşe, titrek kavak ve Özbek
kavağı, büyük yapraklı ıhlamur, dağ akça ağacı, aksöğüt, adi ceviz, bodur ardıç, boyacı
sumağı, çakal eriği, ılgın, yabani fındık , kuşburnu, alıç ve tespiti yapılmamış pek çok
odunsu bitki ve dünyada sadece bu dağda mevcut bir laleye ve henüz tespiti yapılmamış
önemli bir kısmı endemik yüzlerce otsu bitki çeşidi bulunmaktadır.
Bölgede tilki, karaca, kurt, çakal, kirpi, yaban kedisi, tavşan, porsuk, gelincik, yaban
domuzu, bozayı, vaşak, karaca, sansar, kaya sansarı, kör fare, fındık faresi, Arap tavşanı,
yedi uyur, dağ keçisi, sincap, kurt gibi memeliler ile atmaca, kartal, akbaba, doğan,
ağaçkakan, puhu kuşu, şahin, kuzgun, çulluk, bıldırcın, cüce baykuş, çil, saksağan,
keklik, urkeklik, karatavuk, peçeli baykuş, çavuşkuşu, tavşancıl, kırlangıç, güvercin,
kumru, guguk, ibibik, saka, kızılgerdan, baştankara, kiraz kuşu, ala karga ve tespit
yapılmayı bekleyen onlarca farklı yerli ve göçmen kuş türü mevcuttur(Eruz, 2016, s. 7).
Zigana coğrafyası dünya ölçeğinde korunması gereken en önemli 200 bölge ve 23 sıcak
noktadan birisi olan Kafkasya ekosisteminin güney batı ucunda yer alır. Zigana Dağı ve
çevresi biyoçeşitliliği ve endemizmi ile korunması gereken özel bir ekosistemdir (Eruz,
2016, s. 7).
Ayrıca, Türkiye’deki 65 öncelikli kelebek alanından 5 tanesi Gümüşhane sınırları
içindedir.Bunlardan bir tanesi deZigana geçidir.Torulensis, Kelebeği sadece Zigana’ya
özgü endemiktir. Gümüşhane ili genelinde 7 adet endemik olmak üzere, 219 çeşit kelebek
bulunmaktadır (Kasapoğlu, 2015).
Bu özelliklere sahip olan ve alternatif turizm potansiyeli çok yüksek olan bu coğrafyanın
acilen korunması ve kollanması gerekmektedir.
Zigana Coğrafyasının Turizm Potansiyeli
Zigana; vadilerin oluşturduğu farklı ‘mikro klimaların’ sağladığı zengin bitki örtüsüyle
öncelikle doğa turizmi için mükemmel bir yöredir. Orman açıklıklarının bulunması ve
yaban hayatını besleyen meyvelerin bulunması, yabanhayatı eko zincirinin devamlılığını
sağlamaktadır.
Zigana, doğanın sunduğu görsel kalite bir yanda biyolojik çeşitliliği bir yanda da turizmi
yöreye davet etmektedir (Turna, 2014).
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Zigana coğrafyasının coğrafi konumu ve iklim özellikleri göz önüne alındığında,sahanın
doğa turizmi potansiyelinin öne çıktığı ve sunduğu aktiviteler olarak da; doğa yürüyüşü
(Trekking),- dağ bisikletçiliği ve bisiklet gezileri, atlı doğa yürüyüşü, yayla turizmi,
kamp ve karavancılık, yaban hayatı ve kuş gözlemciliği öngörüldüğü (OSİB, 2013 ),
ayrıca, Gümüşhane İli Turizm potansiyelleri çalışmasına göre de, bu turizm çeşitlerine
ilave olarak, kış sporları, karavan turizmi, paraşütle atlama, bitki, hayvan fotoğrafçılığı
gibi doğaya yönelik turizm türleri açısından uygun olduğu görülmektedir (Çalık, Kaya,
Akdu,vd. 2013, s.38-50).
Gümüşhane İlinde, bölgede Asurlular, Urartular, Medler, Pers Krallığı, Makedonlar,
Pontus Krallığı, Roma İmparatorluğu, Emeviler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu
hüküm sürmüştür. Bugün itibariyle il ölçeğinde 391 adet tescilli taşınmaz kültür varlığı
bulunmaktadır(Aydın.2016,s.461).
Gümüşhane ilinde, ön plana çıkan turizm alanları arasında Krom Vadisi, Karaca
Mağarası, Örümcek Ormanları Tabiat Parkı, Limni Gölü, Tomara Şelalesi, Çakırgöl
Turizm Merkezi, Zigana Turizm Merkezi, Artabel Gölleri, Süleymaniye Mahallesi yer
almaktadır (www.gumushane.gov.tr 2016).
Zigana Köyü bulunduğu konumu itibariyle içinde barındırdığı kültürel ve doğal
değerler alternatif turizm türlerine en iyi cevap verebilecek yapıdadır. ZDO oluşumuyla
da markalaşma yolunda hızla gelişmektedir(Aydın.2016,s.461).
Son dönemde gelişen yayla turizminin yine Zigana Köyü etki alanı içinde bulunan,
Zigana Yaylası: Gümüşhane-Trabzon yolunun 50.km’sinde bulunan Zigana Tünelini
geçtikten sonra 3,5 km stabilize yolla ulaşılan Zigana Yaylası 2032 m yüksekliktedir.
Zigana Yaylası elektrik, içme suyu, 800 m telesky kayak eğitimi tesisi ve telsiz-telefon
haberleşme sistemine sahip olup; yaylada otel, lokanta, kır kahvesi, et lokantası, bakkal,
kasap ve manav işletilmektedir. Yaylada düzenlenen şenlikler Zigana Dağı Yayla Şenliği
ve Zigana Dağı Kış Şenlikleridir (OSİB, 2013, s 63 ).
Yine Zigana Yaylasına yakın bulunan Zigana Kış Merkezi, alternatif turizmin en yaygın
bir şeklide yapılacağı bölgeyi oluşturmaktadır.
Gümüşhane İlinde Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)1991/1514 ile Zigana Kış Ve Kayak
Sporları Turizm Merkezi (ZKKSTM), BKK 1996/8454 ile , Erikbeli Kış Sporları Turizm
Merkezi, BKK 2007/11712 ile Çakırgöl Kış Sporları Turizm Merkezi, BKK 2010/647 ile
Süleymaniye Mahallesi Kış Sporları Turizm Merkezi olarak ilan edilen dört merkez
mevcuttur. Bu özelliğiyle ülkemizde il sınırları içerisinde, 4 adet kış sporları merkezi
bulunan tek il olma özelliğine sahiptir (ÇOB, 2006, s 109). Ancak, bu merkezlerden sadece
ZKKSTM aktif olarak çalışmaktadır.
Zigana Dağı’nda bulunan kayak merkezi; Sümela Manastırı, Limni Gölü, Karaca
Mağarası, Kadırga Yaylası, Cami Boğazı Yaylası gibi bir çok turistik destinasyona yakın
olan Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi’nin, kış sporları, dağcılık, kampçılık, izcilik, çim
kayağı, dağ ve yayla turizmine elverişli olduğuna dair ilgili kuruluşlar tarafından
düzenlenmiş olumlu raporlar mevcuttur (Üçüncüoğlu, 2007, s. 27).
ZKKSTM her türlü alt yapı hizmeti tamamlanmış durumdadır. Endemizm oranı ve
biyoçeşitlilik oldukça yüksektir ve Zigana etekleri dağ ve doğa yürüyüşleri açısından
önemli bir potansiyele sahiptir. ZKKSTM yayla turizmi, yayla şenlikleri, yamaç
paraşütüne elverişli parkurları, kamp ve karavan turizmi açısından önemli alanlarıyla kış
ve kayak sporları açısından da çok önemli bir destinasyondur (OSİB, 2013, s 78 ).
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Zigana köyü içinde bulunan tarihi cami ve Selçuklulardan kalma kervan saray yanında
halen kalıntıları duran bir çok kilise vardır. Zigana köyünün ‘Antik İpek yolunun
üzerinde kurulu olması tarihi ve kültürel zenginliğinin temelini oluşturmaktadır.Zigana
Doğa Okulu Zigana köyünü her yönüyle tanıtma,marka yapma yolunda araştırmalar
yapmakta çabalamaktadır (Aydın. 2016, s.462).
Gümüşhane ili zengin turizm kaynaklarına sahip olmasına rağmen ilin sadece Trabzon’a
komşu olan Kuzey kesimi Karadeniz turlarından faydalanabilmektedir. Zigana geçidi ve
Karaca Mağarası bölgeye gelen turların %41 oranında ziyaret edilmesine rağmen
Gümüşhane Kenti ziyareti %3’te kalmaktadır (Barlas, 2010, s.26).
Ekoturizm merkezi durumunda olmaya aday olan ve konum itibariyle de İpek Yolu
üzerinde bulunan Zigana Köyü’nün ve ZDO oluşumuyla turizmde alacağı payı dahada
artıracağı görülmektedir.
Torul İlçesi Zigana Köyü’nde bulunan Saronay yaylasındaki Limni Gölü 2000 m
yükseklikte yer almaktadır. Etrafındaki zengin orman alanları ve tabiat güzellikleri ile
yaz-kış ziyaret edilebilecek göl sağlık turizmi için de iyi bir alternatif
oluşturmaktadır(OSİB, 2013, s 41 ).
Zigana Dağı’nda endemizm oranı ve biyoçeşitlilik oldukça yüksektir ve Zigana etekleri
dağ ve doğa yürüyüşleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir (Acuner, 2015, s. 7172).
Zigana Doğa Okulu Fikri ve Kuruluş Çalışmaları
Kültürlerin, kervanların ve ekosistemlerin geçiş merkezi, tarihi İpek Yolu’nun üzerinde
bulunan florası, faunası, biyoçeşitliliği ve endemizmi yüksek olan, korunması gereken
özel bir ekosistem sahip Zigana coğrafyasının merkezinde yer alan Zigana Köyü,
Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum yolu üzerinde bulunduğu için tarihi öneme
sahip önemli bir transit geçit olmanın yanında, Torul İlçesine 5 dakika, Gümüşhane’ye 20
dakika Trabzon'a ve Giresun'a bir saat uzaklıkta olması da, önemli bir konumda
olduğunu göstermektedir. Belirtilen bu özelliklerin korunması kollanması gerektiği,
Zigana Köyü’nün Ve Zigana coğrafyasının tüm değerlerinin korunarak kalkınmasının
sağlanabilmesi için günümüzde artarak gelişen, alternatif turizm potansiyelinin
değerlendirilmesi gerektiği yönünde köy tüzelkişiliğince yapılan çalışma sonucu,
tanıtım ve doğayı korumaya yönelik projeler yapılması, sergiler ve konferanslar
düzenlemesi, doğa eğitimlerinin verile bilmesi gibi benzeri faaliyetleri için bir sabit
mekana ihtiyaç olduğu, bu amaçla Zigana Köyü içerisinde, tarihi bir değere ve mimariye
sahip ve atıl olan tarihi ilköğretim okulu binasını 2011 yılında, Zigana Köyü Muhtarlığı.
Zigana Köyü Çevre Koruma Turizm Ve Dayanışma Derneği ile Zigana coğrafyası
Derneği girişimleri sonucu Torul Kaymakamlığı’nın da destekleriyle “Zigana Doğa
Okulu”na dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm aynı zamanda Kamu ve Sivil Toplum
Kuruluşlarının
işbirliğine
örnek
bir
çalışma
olarak
karşımıza
çıkmaktadır(Aydın.2016,s.462).
Zigana Doğa Okulunun Fiziki Durumu
Zigana Doğa Okulu (ZDO) ; Gümüşhane İli, Torul İlçesi Zigana Köyü Koçlar
Mahallesinde 3 dönüm arazi içerisinde , yaklaşık 750 metrekare alanda inşa edilen bir
binadır. İçerisinde mevcut 7 adet sınıf,2 adet koridor bulunmaktadır. Bu sınıflardan bir
tanesi köyün yüksek akademisyen potansiyeline atfen (273 adet akademisyen),
“Akademisyenler “sınıfı olarak düzenlenmiş ve doğa eğitimlerinin burada verilmesi
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sağlanmıştır. Bir sınıfadaZigana’da doğmuş ve artık hayatta olmayan tanınmış Devlet
Opera ve Balesi solisti Tenor Ömer Yılmaz’ın adı verilerek burada sanatsal etkinlikler
yapılmaya başlanmıştır. Diğer bir Sınıfı da Bitki Müzesi ( Herbaryum) olarak faaliyetine
devam etmektedir. Sınıflardan bir diğeri ise Köy de doğan ve ülkeye mal olmuş köy
enstitüsü mezunu 18 adet öğretmen için ayrılmış ve bu sınıfa da “Başöğretmenler” adı
verilerek onların, tanıtılması
ve
anılmasının
yönünde çalışmalar yapılmaya
başlanmıştır. Bir sınıfında “Zigana Doğa Kütüphanesi” olarak planlanması yapılmıştır.
Eski müdür odası yönetim ofisi yapılarak kullanıma sunulmuştur. Okulun mevcut 2
adet koridoru da sanatsal etkinlikler için sergi salonu ve atölye olarak “Güneş Sanat
merkezi” ve “Mehriba” salonları olarak kullanılmaktadır. Sanatsal etkinlikler için bir
“ZDO sanat grubu” oluşturulmuştur.
ZDO oluşumu ve faaliyetlerinin artmasından sonra, yörenin alternatif turizm
değerlerinin ön plana çıkarılmasına yönelik olarak, yörede mevcut olan alanlardan
faydalanılarak , herbaryum açılması ve Zigana Dağındaki atıl kalan Jandarma karakol
binası kış sporları için kullanıma açılmıştır(Aydın.2016,s.463).
Zigana Bitki Müzesi (Herbaryum)
İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılamasında vazgeçilmez bir
yeri olan canlı kaynakların temeli, biyolojik çeşitliliktir (www.milliparklar.gov.tr, 2015).
Ülkemize hayvan ve bitki çeşitliliği açısından oldukça zengin bir konumdadır. Karasal
alanlarının %30’a yakını ormanlarla kaplı olan ülkemiz, neredeyse tüm Avrupa kıtası
bitki çeşitliliğine denk olan, 12.000 bitki taksonuna sahiptir. Bu bitki türlerinin 3708
adedini endemik bitki türleri oluşturmaktadır (Karaköse, Terzioğlu, 2012, s. 50).
Ülkemizin endemik bitkilerce zengin illerinden biri olan Gümüşhane’den bilim
dünyasına ilk kez tanıtılan bitki sayısı 50’nin üzerindedir. Gümüşhane, Türkiye endemik
bitkilerinden 200’den fazlasına ev sahipliği yapmaktadır. Bu zenginliğin asıl nedeni ilin
değişik ekosistemlere sahip olmasıdır (ÇŞB,2015, s.64.)
Biyoçeşitlilik envanteri çıkarılmayan bölgemizde, kısmi olarak yapılan çalışmalarda,
Zigana coğrafyasında 471 adet endemik bitki tespit edilmiştir (Terzioğlu, 2014). Zigana
Dağının adını alan endemiklerde var. Tulipagumusanica (Gümüşhane Lalesi) ve
Festucaziganensis (Zigana Çimi) ( Torlak, Vural, Aytaç, 2010: 20-24). gibi endemiklerinin
Zigana da bulunması ve bu yönde yapılacak çalışmalarda bu sayınında daha da artacağı
bilinmektedir. Bu Zigana bölgesinin ekolojik olarak ne kadar önemli olduğunun bir
göstergesidir.
Biyoçeşitliliğin nerede olduğunu bilemeden koruyamayacağımıza göre, bunların bir an
önce tespiti gerekmektedir (Eken, Bozdoğan, 2016, s. 12). İşte bu tespitin başlangıcı olarak
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte, (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bitki Müzesi
Sorumlusu Uzman Biyolog Mehtap Öztekin’in katkı ve katılımlarıyla) ZDO içerisinde
Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşunun bitki müzesi (Herbaryum) oluşturulmuş ve
ziyaretçilere açık hale getirilmiştir.
T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığının en büyük projesi olan ve ulusal biyoçeşitliği
korumayı amaçlayan Nuh’un Gemisi projesine üye olunarak verilerimiz uluslararası
alana da taşınmıştır (Aydın, 2015, s 3).
ZDO’nda Yapılan Ekoturizm ve Alternatif Turizm Faaliyetleri
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Gümüşhane Valiliği, Gümüşhane Üniversitesi, Zigana Köyü Muhtarlığı ve STK’lar
birlikte Hareket stratejisi belirlenmiş olduğu görülmektedir.
Ulusal, uluslararası ve TÜBİTAK destekleme Projeleri için çalışmalar yapılmaktadır.
7’ den 70’e herkesin doğa koruma bilincine eğitimle sahip olması ilkesinden hareketle,
öncelikli olarak doğada eğiticilerin eğitimi yapılması hedeflere konmuştur. Doğada
yaşam eğitimleri 8 adet akademisyen tarafından verilmektedir.
Biyotop haritalama çalışması yapılması için ekip kurma çalışmaları devam etmektedir.
Geleneksel hale getirilen, soyut ve somut
Ağustos ayında sürdürülmektedir.

bir kültür olan

Lames şenlikleri her yıl

Akademik etkinlikler yanında sanatsal etkinliklere de ağırlık verilerek sergiler
açılmaktadır.
Jeolojik miras korunmasına özen gösterilerek çalışmalar yapılmakta , Maden bölgesi olan
Zigana Köy’ünde ( Köstere Madeni, Zigana Eskiköy Madeni ) (Üçüncüoğlu, 2008, s.4649), maden müzesi açılması çalışmaları yapılmaktadır.
Coğrafyanın endemik bitki ve hayvan türlerini yerinde kendi doğal yaşam alanlarında
gözlenme imkanı sunulması, bir eğitim alanı olarak kullanılarak doğayı bilen, seven ve
koruyanalternatif turizm değerlerini bilinçli bir şekilde sunabilecek insanların
yetiştirilmesine yönelik olarak, meri mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapılarak sertifikalı yerel rehber yetiştirilmesi
çalışmaları
yapılmaktadır(Aydın.2016,s.464)..
Doğa sporları ve foto safariler gibi etkinlikler düzenleyerek gelecek neslin “Ekolojik Okur
Yazar” olarak hazırlanmasına yönelik alanlar belirlendi ve uygulamalar Torul
kaymakamlığı ile birlikte yürütüldüğü.
“Zigana Endemikleri Fotoğraf Sergisi “ ülke çapında , aynı konsepte 8 ayrı yerde
sergilenerek Türkiye rekoru kırmıştır.Bu sergi ülke içinde ve dışında sergilenmeye
devam edilmektedir.
Foto safari ve doğa yürüyüş turları için bölgeler belirlenmiştir ve katılımcı sayısı en fazla
on kişiye kadar olan turlara yerel rehberlerle devam edilmektedir.
T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde ZDO için bir
sözleşmeli eleman çalıştırılması uygulamaya konulmuştur. Hali hazırda bir personel
ZDO da çalışmaktadır.
Bu coğrafyanın değerlerini tanıtabilmek için 2015 Mayıs ayından itibaren “Zigana Doğa
Okulu” adıyla 3 ayda bir yayınlanan bir dergi çıkartılmaktadır.
Gümüşhane İli sınırları içerisinde,Torul İlçesi ve 10 köy sınırını kapsayan, Zigana Canlı
Bitki Müzesi ( Arboretum ) çalışması da Orman Ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte
yürütülmektedir(Aydın.2016,s.465).
Zigana kökenli değerlerinin tanıtılmasına yönelik anma programları düzenlenmesi
yapılmaktadır.
ZDOUygulamasının Yöre Turizmine KatkılarıVe Önerileri
ZDO yörenin geleneksel organik beslenme tarzını korumayı ve tanıtmayı amaçlar.
Geleneksel el dokumaları ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasını destekler.
Yayla turizminin geliştirilmesi için çaba sarf eder.
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Birer soyut ve somut kültür varlığı sayılan Köy düğünü ve Lames kültürünün
sürekliliğini sağlayan çalışmalar yapar.
Zigana’ya özgü mimari yapısının korunması için çalışmaları yapar.
Her biri ayrı bir tarihi miras olan tarihi eserlere sahip çıkar. Maruflu Camisi,eski hanlar,
Osmanlı Köprüsü, İpek Yolu Köprüsü, Zigana coğrafyası sınırları içerisinde olan İpek
yolu, Markopolo yolu , Onbinlerin yolu ve kral yollarının korunması için çalışmalar
yapar.
Zigana Köyüne mülki olarak bağlı olan uzak veya yakın bütün yayların ve arada kalan
bütün tabiat varlıkların korunmasını amaçlar.
Zigana Yaylası, Merhiba Yaylası, Saranoy Yaylası, Limni Gölü, Ayliye
isimlendirmelerin korunmasını ve yayla kültürlerinin yaşatılmasını sağlar.

gibi antik

Canlı bitki müzesi oluşumuyla, coğrafyanın doğasının bir prototipi oluşturulup tanıtım
ve istihdam sağlama potansiyeli yaratılabilir.
Hali hazırda Limni Gölü çevresinde gerekli ekosistem önçalışması yapılmaksızın,
konaklama amaçlı bungalovların konulması, göle su bağlanması, ateş yakılarak mangallı
piknik partilerinin yapılması maalesef doğayı yok etmekte ve var olan ekosistemi tahrip
etmektedir. Ekolojik dengeyi bozulmadan da bu tür turizm faaliyetleri yapılabilir.
Örneğin, seyir terasları yapılarak buranın tahrip edilmeden korunması sağlanabilir. Kuş
gözlemleme turizmi, foto safari, yayla ve köylere bisiklet turları yapılabilir. Ayrıca arazi
dağlık bir yapıya sahip olduğundan dağcılık gibi doğa sporları ve ZKKSM,
Kadırga,Kazıkbeli, Taşköprü Yaylaları çevresi ile Aktutan Köyü’nde yamaç paraşütü
yapılabilecek parkur alanları mevcuttur. Hava sporları düzenlenebilir. Köylerin ayrı ayrı
turizm potansiyelleri değerlendirilerek turizm desteğinin sağlanmasına çalışılmalıdır.
Dünyada gelişen yeni turizm ve konaklama tercihleri göz önüne alındığında doğa
turizmini tercih eden bireyler, konaklama ihtiyaçlarını da doğal ortamlarda karşılamak
istemektedirler (2015 yıl sonu itibariyle Gümüşhane İlinde Turizm belgeli konaklama
tesisi 4 adet toplam yatak sayısının sayısı da 450 adettir). Bu yetersizdir ancak yatak
kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarda büyük beton yığınları yerine, kültürel ve
doğal dokuya uygun, birer ailenin konaklayabileceği, ahşap dağ evleri kurmak daha
etkili olacaktır.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde turizm bürosu kurulmalıdır. Otantik
evlerimizden biri restore edilerek bir turizm bürosu olarak düzenlenebilir. Zigana köyü
içerisinde yeralan Güneş Sanat Merkezi, demirci dükkanı ve tarihi caminin yanı sıra
mevcut değirmenlerde korunmalı ve restorasyon yapılmalı, doğal hayatın korunması için
ıslah edildiği belirtilen dere duvarlarının hayvan geçişlerine uygun hale getirilmesi
gerekmektedir.
Köy halkı ve esnafın turizm konusunda bilinci artırılmalıdır. Halkın turizme bakış
açısıyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmalı, halk eğitim merkezi, belediye ve derneklerin
de katkılarıyla turizm eğitimine yer verilmeli, konferans, panel gibi çalışmalar bireylere
sıkıcı gelebilmektedir. Bu nedenle halkın katıldığı sosyal aktivitelerin içerisinde turizm
bilinçlendirmesi yapılmalı, bireyler eğlenerek öğrenebilmelidir.
Zigana Dağı, çok eski tarihlerden günümüze kadar doğal güzelliği ve mangallık etiyle
turizm sektöründe önemli bir yere sahiptir. Bunun bilincinde olan turist grupları,
günübirlik seyahatler şeklinde Zigana Dağına gezmek ve yemek amacıyla ziyaret
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etmektedir. Bu seyahatlerin günübirlik değil de daha uzun bir sürece yayılması şüphesiz
Zigana Köyü’nün ve bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan kalkınmasına katkı
sağlayacaktır. Misafirlerin kalış sürelerinin uzatılması ancak alternatif turizm türlerinin
Zigana coğrafyasında uygulanabilirliğinin sağlanmasıyla mümkündür.
ZDO bulunduğu Zigana Köyü zengin coğrafyası ve doğal potansiyeli, doğa turizmi
türleri açısından büyük bir şanstır. Ancak bilinçsizce davranılması sonucunda, hızla
çevre değerlerinin bozulması da kaçınılmaz olacaktır. Bu potansiyel tehlikeyi acilen
görüp, doğa içinde yapılan tüm turizm türlerinde "çevreyle barışık" tarz ve yöntemleri
benimsemeliyiz.
Bunlarla paralel olarak ve daha uzun bir süreç boyunca da, hem turizm
profesyonellerinin, hem de bölge halklarının, ekoturizm konusunda bilinçlendirilmeli ve
eğitilmelidirler.
Zigana Köyü sınırları içerisinde koruma altına alınmış tabiat varlığı olarak ilan edilmiş
“Limni Gölü ” önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Birçok kuş ve bitki
türlerini barındırmasıyla kuş gözlemleme ve bitki inceleme turizmi için seyir terasları,
kuş veya hayvan gözlem evleri, fotoğraf çekme kuleleri gibi oluşumlarla donatılmalıdır.
Özellikle ekoturizmden gelir sağlayacak olan bölge halklarının, sahibi oldukları doğal ve
kültürel zenginliklerin bilincine varmaları ve bunları ancak koruyarak, insanlığa ve
kendilerine fayda sağlayacaklarını kavramaları sağlanmalıdır. Yerel yöneticilere ve bölge
halkınaekoturizm çeşitleri ve yöntemleri hakkında eğitim, kurs ve brifingler verilmeli,
kendilerinin de ürün ve eko-konaklama imkanları geliştirmesi için destek sağlanmalıdır.
Zigana coğrafyasının coğrafi konumu ve iklim özellikleri göz önüne alındığında, yayla
turizmi, doğa yürüyüşü(trekking), bisiklet turizmi, atlı kamp karavan turizmi, paraşütle
atlama gibi doğaya yönelik turizm türleri açısından idealdir. Ayrıca yöre halkının
misafirperverliğive turizme bakış açısının olumluolması turizm açısından önemli bir
değerdir.
Bölgede Zigana Dağı kayak merkezinin tanıtımına ağırlık verilmiştir. Ancak coğrafyanın
tanıtımı kurumsal bir şekilde yapılmadığı için yeterli olmamakta, tanıtımı geliştirici
yöntemler benimsemenin yanında seyahat acentelerini bilgilendirme amaçlı broşür
basılıp gönderilmeli, alternatif turizm türlerine de yer verilmelidir. Fuarlarda mutlaka
ilçeyi temsil edecek görevliler ve ürünlerimiz yer almalıdır.
ZDO tarafından her yıl düzenlenen “Lames” Şenlikleri kapsamındaZigana
coğrafyasındakibüyük bir kitleye ulaşılmaktadır. Bölgedeki turistik ve doğal yerlerin
tanıtım ve bilgilendirme levhalarının oluşturulmasıiçin projeler yapılması bu bağlamda
coğrafyanın tanıtımına katkı sağlayacaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde deniz, kum, güneş turist profili giderek değişmekte, turizm geleneksel
destinasyonlardan uzaklaşmaktadır. Alternatif turizm gelirlerinin büyük ölçüde yöre
insanına döndüğü ve bu insanların daha çok toplumun en yoksul kesimini oluşturan dağ
ve orman köylüleri ve pansiyon çalıştıran aile grupları düşünüldüğünde, bu kesimin
ekonomik olarak iyileşme gösterebileceği açıktır. Üstelik alternatif turizm gelirlerinin bir
kısmı da doğal değerlerin korunması ve geleneksel kültürlerin yaşatılmasında
kullanılmaktadır.
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Çevreye duyarlı turizmin gelişebilmesi için, doğal zenginliklerin, sit alanlarının, özel
çevre koruma alanlarının, doğrudan turizm alanı olarak kullanılması yerine bu alanların
özelliklerini dikkate alarak koruma esaslı alternatif turizmin geliştirilmesi önemlidir.
Ayrıca doğa koruma ile ilgili kuruluşların çalışmaları esas alınarak, sürdürülebilir
kullanımların dikkate alınması ile taşıma kapasitelerine bağlı turizm sektörünün
gelişmesini sağlayacak planlamalar yapılmalıdır.
ZDO’nun yer aldığı coğrafyanın endemisine ilişkin önceliğimiz endemik çeşitliliğin
envanterini çıkarmaktır. Yöreye özgü tüm bitki ve hayvan çeşitlerini tespit etmek,bu
alanları doğal ortamlarında korumak amaçlanmaktadır. Bu faaliyetlerle ZDO,
coğrafyasının dinamosu olacaktır. Endemik çeşitliliğin tespiti için açılan ZDOve Zigana
Bitki Müzesi uygulaması bölgede tek olma özeliğine sahiptir. Bu uygulamanın ülke
çapına yaygınlaştırılması gerekir.
Alternatif turizm temelli projelerin yerel otoriteler ve kamu kurumları tarafından
desteklenmesi gerekmektedir. Ekolojik temeli çalışmalarda koruma ve kullanma
dengesinin göz ardı edilmemesi, yöre halkı, STK ve üniversite işbirliğininfayda
sağlayacağı kanaatindeyiz.
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ÖZET
Çevre bir turizm kaynağı olma özelliğini taşırken, turizmin en önemli etkileri de çevreye
olmaktadır. Bu ilişkilerin yaşamsal olduğu, turizmin var olması için çevrenin yaşaması
gerektiği ortadadır. Turizm sektörünün en önemli hizmet üreticilerden olan konaklama
işletmeleri için “doğal çevre” kavramı kaçınılmaz bir olgudur. Diğer taraftan turistlerin de
giderek daha çevreci işletmelere yöneldiği ve tatillerini doğal ortamda geçirmek
istedikleri, yeni eğilimler arasındadır. Sürdürülebilir bir çevre içinde konaklama
işletmeleri, gerek talep ve maliyet ağırlıklı nedenlerle, gerekse çevre ve rekabet baskısı
nedenleriyle, çevre yönetim sistemlerini ve çevre dostu uygulamaları önemli bulmakta ve
bu doğrultuda önlem ve/veya uygulama yapmaya yönelmektedirler. Çalışmada; turizm
sektörü açısından çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin önemi vurgulanmakta ve
Türkiye’deki çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin bölgesel dağılımı, türleri, Kültür
ve Turizm Bakanlığından belgeli olup olmamalarına göre bir tartışma yapılmaktadır.
Bakanlığının ikincil verilerinden yola çıkarak yapılan analizlerde; Antalya’nın % 52,8 ile
çevreye duyarlı konaklama işletmeciliği konusunda lider durumda olduğu, bu ilimizi
İstanbul (% 15,1), Muğla (% 8,4) ve İzmir’in (% 5,7) izlediği tespit edilmiştir. Yeşil Yıldıza
sahip işletmelerin % 54,5’inin Akdeniz Bölgesinde bulunduğu, bu bölgeyi % 17,4’lük
oranlarla Marmara ve Ege Bölgelerinin izlediği bulgulanmıştır. Çevreye duyarlı
konaklama işletmeleri içinde Turizm İşletmesi Belgesine sahip olanların oranının %94,5
olduğu belirlenmiştir. Oteller içinde de 5 yıldızlı otellerin dörtte üçlük bir paya sahip
olduğu tespit edilmiştir. Beş yıldızlı otellerin çevreye duyarlılıklarını belgelendirme
konusunda ise lider durumda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma, çevreye duyarlı
konaklama işletmeciliğinin ülke yararına katkı sağlayacak şekilde turizm amaçlı
kullanımının arttırılması önerileriyle son bulmaktadır.
Anahtar kelimeler: Çevre, çevreye duyarlı konaklama işletmesi, Yeşil Yıldız.
GİRİŞ
Turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan en büyük hammaddelerden
biri doğal çevredir. Fakat turizm sektörü, diğer tüm sektörler gibi doğal çevreye olumlu
yönde katkı sunarken, doğal çevrenin kirlenmesini ve insan sağlığının zarar görmesini de
tetiklemektedir (Yılmaz, Özok ve Erdem, 2016: 180). Turizm ile çevre arasındaki karşılıklı
etkileşim yaratan ilişkinin anlaşılması, doğal kaynakların ekonomik kalkınmada
kullanılmasının bir sınırı olması gerektiğinin anlaşılması ile birlikte gündeme gelmiştir
(Kahraman ve Türkay, 2012: 44). Turizmin kendi faaliyet alanının sağlıklı şekilde
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geliştirebilmesi için, çevresel faktörleri göz önünde bulundurması, dünyanın gelmiş
olduğu yeni anlayışlar çerçevesinde kaçınılmaz bir tavır olmuştur.
Sadece turizm sektörü açısından değil, turistler açısından da çevreye duyarlılık, önemli
olmaktadır. Bu önem, daha çok destinasyon ve/veya konaklama işletmesi seçiminde bir
kriter olabilmektedir. Çevresini tahrip etmeyen turistik işletme, turizm bölgesi, alanı veya
merkezi, turist çekimi (talebi) için önemli bir cazibe kriterini sağlamış demektir. Bu
yönüyle turizm sektörü, çevre kirliliğine sebep olabileceği gibi, bu kirliliği engelleyecek de
en kritik ve bu açıdan yeterli bir sektör konumundadır (Issı, 1989: 116). Günümüzde
turistler, doğal kaynakların zarar gördüğü, birbirinden farklı olmayan tatil merkezlerini
tercih etmemekte, doğal zenginliğe sahip yeni merkezlere ve yeni turizm çeşitlerine
yönelmektedirler (Aslan ve Aktaş, 1994: 44). Bu doğrultuda da pek çok işletme; ürün
geliştirme, üretim, tutundurma ve dağıtım aşamalarında çevreye duyarlı bir anlayışla
tüketici ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelmiştir (Atay ve Dilek, 2013: 206).
Konuyla ilgili alan yazın incelendiğinde, “çevreye duyarlı işletmelere” yönelik
çalışmaların, genelde otel yöneticilerinin bu uygulamaya bakış açısı üzerine yoğunlaştığı
görülmektedir. Brown (1996) İngiltere’de faaliyet gösteren 12 otel grubunda çalışan 116
genel müdür üzerinde yaptığı araştırmasında, oteller için çevreci politikaları başarmanın
en az önem verilen stratejik unsur olduğu ve genel müdürlerin otellerinin çevreci
olmasında en önemli baskı unsurunun kendileri olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Bohdanowicz (2006), İsveç ve Polonya’da faaliyet gösteren 349 otelin yöneticisi üzerinde
bir araştırma gerçekleştirmiştir. Operasyonel maliyetlerin düşmesi, müşterilerin talebi,
işletmenin imajını iyileştirmek ve işletmelerin çevreye verdiği zararı azaltmak, işletmelerin
çevre dostu uygulamaları benimsemelerindeki önemli nedenler olarak ifade edilmiştir.
Moreno, Lorento ve Jimenez’in (2004), 268 otel işletmesinde yaptığı araştırmada; otellerin
yeşil stratejileri bir rekabet aracı olarak kullandığını, çevresel yönetimde en deneyimli olan
işletmelerin paydaş baskısını en çok hisseden işletmeler olduğunu ve en iyi çevresel
performansı gösterdiklerini belirtmiştir. Buna karşın ekonomik performans açısından
işletmeler arasında gözle görülür önemli bir fark yaratmadığı da ortaya konulmuştur.
Tosun ve Özdemir (2015), çalışmalarında çevreye duyarlı konaklama işletmelerinde
yöneticiler açısından rekabet avantajı olarak Yeşil Yıldız uygulamasını incelemişlerdir.
İşletmenin çevre duyarlılığının rekabet avantajı yaratmasında Yeşil Yıldız belgesinin otel
işletmelerinde hem istikrar ve devamlılık sağladığı hem de sürdürülebilir çevreye katkıda
bulunduğu tespit edilmiştir. Akdağ, Güler, Demirtaş, Dalgıç ve Yeşilyurt (2014),
Türkiye’de faaliyet gösteren yeşil otellerin üst düzey yöneticileriyle yapılan görüşmeler
sonucunda işletmelerin Yeşil Yıldızı doğrudan gelir sağlayan bir sertifika olarak
görmekten daha çok sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmenin bir aracı olarak
gördüklerini ortaya koymuşlardır. Yılmaz, Özok ve Erdem (2016) Bodrum’da bulunan dört
ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinin çevre dostu uygulamalar hakkındaki mevcut
durumunu araştırmışlardır. Bodrum’da bulunan turizm işletmesi ve yatırımı belgeli 84
adet dört ve beş yıldızlı otel işletmesinden 77’sinin yöneticileriyle görüşülmüştür.
Araştırma sonucunda; otel işletmelerinin çevreye duyarlı oldukları ve işletme özelliklerine
göre bu uygulamaların farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Bu bildiride, turizm ve
çevre ilişkisi temele alınarak değerli bir ürün olarak sunulabilecek “çevreye duyarlı
konaklama işletmelerine” dikkat çekilmesi ve Türkiye’de çevreye duyarlı konaklama
işletmelerinin bölgelere göre dağılımlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır.
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OTELLERDE ÇEVREYE DUYARLILIK
Turizm ve çevre, birbirleriyle oldukça yakından ilişkili iki kavramdır. Turizmin ana
konusu çevredir; çünkü turizmde her şey çevre üzerine kuruludur (Kozak, Kozak ve
Kozak, 2008: 140). Çevre, bir turizm kaynağı olma özelliği taşırken, turizmin en önemli
etkileri de çevreye olmaktadır (Küçüktopuzlu, 1991: 246). Turizmde başarının çevreye
bağlı olduğu açıktır (Aslan ve Aktaş, 1994: 44). Turizm çevre üzerinde bozulmaya yol
açarsa, kendi varlığını da tehlikeye sokmaktadır. Turizm, çevresel değerlere bir zenginlik
katarsa, kendi sürekliliğini de sağlama yönünde önemli bir adım atmış olmaktadır
(Kahraman ve Türkay, 2012: 60).
Çevreciliğin ve çevreye duyarlılık anlayışının 1980’lerin ortalarında itibaren yükselişi,
turizmin çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılmaya başlanmasına yol açmıştır. Bu
tartışmalar sürdürülebilirlik kavramının küresel ölçekte ele alınması gereğini ortaya
çıkarmıştır (Seyhan ve Yılmaz, 2010: 52). Sürdürülebilirlik kavramı, turizme kaynak olan
bölgesel ve yerel özelliklerin korunup geliştirilerek, çekiciliğin devamını sağlamak olarak
ifade edilir. Turizmin ekonomik, çevresel ve sosyal gelişme açısından önemli olması
nedeniyle, gelişmenin sürdürülebilir olması, kaynakların doğru kullanılması ve bugünkü
olduğu kadar gelecek nesillerin de yaşam kalitesini dikkate alması kaçınılmazdır (Can,
2013: 26).
Turizm ve çevre ilişkisinin sağlıklı şekilde sürdürülebilirliği, sürdürülebilirlik ilkelerini
esas alan iyi bir çevre yönetimini gerektirdiği kadar, çevreye duyarlı işletmeciliğin de
yapılabilirliğine bağlıdır. Sürdürülebilir turizm anlayışının işletmelerce dikkate alınması,
tamamen yönetimsel bir konu olup; bu anlayış çoğu zaman “Yeşil Otelcilik” olarak
adlandırılmaktadır. Otellerde çevreye duyarlı uygulamalar, dört başlıkta toplanmaktadır.
Bunlar; atık oranlarının azaltılması, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması ve hava
kalitesinin korunmasıdır(Kahraman ve Türkay, 2012: 148- 149).
Atık oranlarının azaltılması: Tüketimin yoğun olduğu konaklama işletmelerinde, metal,
plastik, cam, porselen gibi maddelerin, ayrıca diğer organik atıkların ve katı atıkların
ayıklanması çevrenin korunması açısından büyük önem arz etmektedir (Kınacı,
Pehlivan ve Seyhan, 2011: 13)
Enerji verimliliği: Konaklama işletmesinde standart bir bina içi ortamının sağlanması,
misafirlere ve personele asansör ve sıcak su hizmeti sağlanması gibi birçok hizmette enerji
tüketimi yaşanmaktadır (Deng ve Burnett, 2002: 372).
Su kaynaklarının korunması: Konaklama işletmeleri, hem sınırlı su kaynakları üzerinde
baskı ortaya koymakta hem de su kaynaklarının çeşitli amaçlarla tüketimini artırmaktadır
(Güneş, 2011: 47). Bu işletmelerde gerçekleştirilen su tüketiminin çoğu; duş, banyo, yüzme
havuzları, çamaşırhaneler, bahçe sulama, spor etkinlikleri ve golf sahalarında
gerçekleşmektedir (Emeksiz, 2007: 150).
Hava kalitesinin korunması: Konaklama işletmelerinde çalışanların toplu taşıma
araçlarıyla ulaşımları teşvik edilerek ve araçların emisyon hacimleri düşürülerek hava
kalitesinin korunmasına destek sağlanmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2012: 153).
Türkiye’de turizm sektöründe yer alan yeşil sertifika programlarıise; Mavi Bayrak, Beyaz
Yıldız Çevre Projesi, TUROB Greening Hotels Programı, Yeşil Yıldız ve Çam Simgesi
Projeleri, çevre koruyucu belgelendirme uygulamaları olarak turizm sektöründe
kullanılmaktadır (Tutar, 2015: 338-343, yigm.kulturturizm.gov.tr, 2016).
Uygulamaya alınan bu programlar içerisinde Mavi Bayrak, gerekli standartları taşıyan
nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür (Tutar, 2015: 330).
Ülkemizde 2016 yılında toplamda 444 mavi bayraklı plaj, 21 mavi bayraklı marina ve 12
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mavi bayraklı yat bulunmaktadır (www.mavibayrak.org.tr,2016).Beyaz Yıldız Çevre
Projesinin temel amacı ise, turistik işletmelerde kullanılan su, enerji, kimyasal ve katı atık
miktarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek
zararın minimize edilmesidir (Kızılırmak, 2011: 10).
TUROB Greening Hotels Programı da, 2009 yılında hayata geçirilen ve enerji yönetimi, su
yönetimi, iç hava kalitesinin arttırılması, atık azaltımı ve geri dönüşümü olarak dört temel
alan üzerinde konaklama işletmelerini değerlendiren ve sırasıyla Bronze, Silver ve Gold
olarak “Yeşillenen Oteller” belgesini almaya hak kazandıran bir uygulamadır (TUROB,
2016).
Yeşil Yıldız Projesi, sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre
bilincinin geliştirilmesi, turistik işletmelerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik
edilmesi ve özendirilmesi amacıyla yaşama geçirilmiştir. Bu proje, 1993 yılından itibaren
talep edilen ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama işletmelerine, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmesi şeklinde
uygulanmaktadır (yigm.kulturturizm.gov.tr, 2016). Yeşil Yıldız uygulaması, aşağıda
kısaca anlatılmıştır.
Türkiye’de eko-otel uygulaması veya tanımlaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Yeşil
Yıldız Sertifika Sistemi” ile başlamıştır. Türkiye’de çevre konusundaki duyarlılığın
artması, dünyadaki uygulamalar ile birlikte söz konusu duyarlılık projesiyle başlamıştır.
Bu kapsamda ilgili kanun (Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye
Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ) ile belirtilmiş olan
kriterlere uyan konaklama işletmeleri, “Yeşil Yıldız” alabilmekte ve bu doğrultuda
müşterilerine hizmet verebilmektedir (Başgöze ve Bayar, 2015: 20).
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan "Yeşil Yıldız” Projesi’nin amacı;
çevrenin korunması,çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik konaklama işletmelerinde
çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir
(ktbyatirimisletmeler.gov.tr, 2016). Otellerde ve diğer turizm işletmelerinde Yeşil Yıldız
uygulamasının başlıca amaçları şunlardır (Kınacı, Pehlivan ve Seyhan, 2011:105):

İşletmelerin çevre politikası ve eylem planı olması, bunun kağıt üzerinde
kalmaması için de planı uygulayacak özel bir yetkili bulunması veya uzman firma
hizmeti alması,

İşletmenin su, ısıtma ve soğutmadaki enerji tüketimi, kullanılan kimyasal
maddeler ve ortaya çıkan atık miktarını gösteren verileri toplaması ve izlemesi,
havalandırmadan bulaşık ve çamaşır makinelerine tüm tesisat ve donanımların
koruyucu bakım ve onarımını periyodik yaptırması ve çevreye duyarlı atık su
planının bulunması,

İşletmelerde tüm çalışanların çevreye özen göstermesi, çevre bilincinin artırılması
ve eylem planının uygulanması için personele eğitim verilmesidir.
Yeşil Yıldız sertifikalandırması, on başlık altında toplam 122 kriterden oluşan
sınıflandırma formu aracılığıyla yapılmaktadır. Asgari standartları karşılayan otellere
verilen Yeşil Yıldız ayrıcalıkları arasında, işletmelerin doğayı korumaya yardımcı
olmasının yanı sıra,tutundurma faaliyetlerine de katkı sağlaması sayılabilmektedir
(Akdağ, Güler, Demirtaş, Dalgıç ve Yeşilyurt, 2014: 259). Örnek olarak su tasarrufu, enerji
verimliliği, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılması,
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi verilebilir.Ayrıca
konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından başlayarak çevreye duyarlı olarak
planlanmaları, turistik işletmenin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme
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yapmaları da örnek uygulamalardır. Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi,
eğitim sağlamasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması teşvik edilmekte ve
istenmektedir (Tutar, 2015: 344).
AMAÇ
2023 Türkiye Turizm Stratejisi ve buna bağlı hazırlanan 2007-2013 Eylem Planında, eko
turizmin geliştirileceği beş bölgeden bahsedilmektedir. Bunlar; Göller Bölgesi (Konya,
Isparta, Afyon ve Burdur) Eko-Turizm Gelişim Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz Eko-Turizm
Bölgesi, Antalya Eko-Turizm Bölgesi, Antalya Doğusu-Mersin Eko-Turizm Bölgesi ve GAP
Eko-Turizm Bölgesidir. Planlamanın böyle yapılmış olması, doğal olarak bu sayılan
bölgelerde çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin sayısının da artması gerektiği
düşüncesini beslemektedir. Bu amaç ile yapılan çalışmada, turizm ve çevre ilişkisi temele
alınarak değerli bir ürün olarak sunulabilecek “çevreye duyarlı konaklama işletmelerine”
dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle, turizmde çevreye duyarlı konaklama
işletmeleri, başka bir ifadeyle yeşil otelciliğe ilişkin sayısal gelişmelerin bir
değerlendirmesi yapılarak bölgelere göre kıyaslanması hedeflenmiştir. Böylece, dünyanın
birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de günden güne önemi anlaşılan çevre koruyucu
uygulamaların konaklama işletmelerinde yaygın olarak kullanılmasına katkı sağlayacak
çalışmalara yeniden dikkat çekilerek görevlerimizi ve sorumluluklarımızı bir kez daha
hatırlamamıza katkıda bulunulmak istenmiştir.
YÖNTEM
Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın internet
sayfası üzerinden çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin dağılımı; sahip oldukları
yıldız sayısına göre ve sınıfının belirtilmeme durumuna göre oluşturulmuştur. Ayrıca
çevre koruma belgesine sahip olan işletme sayısının mevcut durumunu ortaya koyabilmek
amacıyla 2015 yılı Bakanlıktan turizm işletmesi ve yatırımı belgesine sahip olan işletmeler
de listelenerek karşılaştırma yapılmıştır. Bu liste; öncelikle illere, bölgelere, konaklama
işletmesi türlerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu sınıflama türlerine ve
sınıfının belirtilmemiş olma durumlarına göre de yapılmıştır. Oluşturulan tablolarda,
bölgeler bazında çevreye duyarlı olan ve olmayan işletme sayıları, aynı satırda yüzde
dağılımlarını da içerecek şekilde verilmiştir. Oransal analizin yanı sıra ki-kare ve uyum
analizine de başvurulmuştur.
BULGULAR
31 Mart 2016 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çevreye Duyarlı
Konaklama Belgesi Yeşil Yıldıza sahip olan konaklama işletmesi sayısı 299’dur. Bu belgeye
sahip olan işletmelerin illere göre dağılımına baktığımızda ise, 31 ilde belgeli konaklama
işletmesi bulunduğu görülmektedir. Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’de turizmin gelişme
durumu ve sahip olunan konaklama işletmelerinin illere göre dağılımından farklı bir
durumda olmadığı görülmektedir. Türk turizminin en gelişmiş illeri olan; Antalya,
İstanbul, Muğla ve İzmir’in ilk dört sırayı paylaştığı görülmektedir. Bu tabloda özellikle
dikkat çekici olan turizmin yeni geliştiği, çevresel değerlerin ön planda olduğu ve çevre
temelli turizm türlerinin yaygın olduğu Ordu, Bolu, Giresun, Sinop ve Trabzon illerinde
Yeşil Yıldız sahibi işletme sayısının az olmasıdır. Yine başta eko-turizm olmak üzere
çevresel değerlere dayalı turizm türlerinin ön planda olduğu Rize ve Artvin illerinde ise,
bu belgeye sahip konaklama işletmesinin bulunmaması dikkat çekicidir.
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Tablo 1.Çevreye duyarlı belgeli (Yeşil Yıldız) konaklama işletmelerinin illere göre dağılımı(31
Mart 2016)
İşletme
Sıra
İl Adı
İşletme Sayısı
Sıra
İl Adı
Sayısı
1
Antalya
158
17
Adana
1
2
İstanbul
45
18
Bolu
1
3
Muğla
25
19
Eskişehir
1
4
İzmir
17
20
Giresun
1
5
Ankara
10
21
Kayseri
1
6
Aydın
4
22
Kütahya
1
7
Afyon
3
23
Nevşehir
1
8
Bursa
3
24
Malatya
1
9
Hatay
3
25
Mardin
1
10
Ordu
3
26
Mersin
1
11
Şanlıurfa
3
27
Sakarya
1
12
Denizli
2
28
Sinop
1
13
Erzurum
2
29
Trabzon
1
14
Gaziantep
2
30
Yalova
1
15
Kocaeli
2
31
Zonguldak
1
16
Konya
2
TOPLAM
299
Kaynak:(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016)derlenmiştir.

Tablo 2, çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin bölgelere göre dağılımını
göstermektedir. Bölgelere göre dağılım, ülke turizminin coğrafi dağılımıyla bire bir
uyumludur. Yine aynı tabloya göre 299 konaklama işletmesinin % 92,6‘lık oranının (277
işletme) Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletmesi Belgesine sahip olan işletmeler
olduğu ve geri kalan % 7,4’lük oranın ise (22 işletme), Bakanlık kayıtlarında sınıfının
belirtilmediği görülmektedir. Yeşil Yıldız belgesine sahip olmakla beraber sınıfının
belirtilmediği işletme türlerine baktığımızda; butik otel sayısının 8, özel konaklama
işletmesi sayısının 7, müstakil apart otel sayısının 5ve turizm kompleksi sayısının ise 2
işletme olduğu görülmüştür.
Yeşil Yıldıza sahip işletmelerin % 54,5’i Akdeniz Bölgesinde bulunmaktadır. İkinci sırada
Marmara ve Ege Bölgeleri % 17,4’lük oranlarla yer almaktadır. Diğer bölgelerde bu oran
%1 ile %5 arasında (İç Anadolu Bölgesi % 5,02, Karadeniz Bölgesi % 2,7, Güney Doğu
Anadolu Bölgesi % 2,0 ve Doğu Anadolu Bölgesi % 1) değişmektedir.
Tablo 2. Çevreye Duyarlı Konaklama İşletmelerinin Bölgelere Göre Dağılımı
YEŞİL YILDIZ
Uyum Grafiği
BÖLGE
KTB Sınıfı
TOPLAM
Belirtilmemiş
Akdeniz
157
6
163
Bölgesi
Marmara
45
7
52
Bölgesi
Ege Bölgesi
45
7
52
İç
Anadolu
13
2
15
Bölgesi
Karadeniz
8
--8
Bölgesi
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G.Doğu
6
--6
Anadolu
Bölgesi
Doğu
3
--3
Anadolu
Bölgesi
TOPLAM
277
22
299
Pearson χ2:11,053; s.d.:6, p=0,087;
Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %50

Kaynak:yigm.kulturturizm.gov.tr (2016) derlenmiştir.

Yeşil Yıldızlı konaklama işletmelerinin en fazla 163 işletmeyle Akdeniz Bölgesinde
bulunduğu tespit edilmiştir. Marmara ve Ege Bölgelerinin de 52’şer işletmeyle ikinci ve
üçüncü sırayı aldıkları anlaşılmaktadır. Yapılan ki-kare analizi, sonuçları ihtiyatla
değerlendirilmek koşuluyla (α=0,087 olması nedeniyle), Yeşil Yıldız belgesinin Bakanlık
belgeli veya Bakanlıkça sınıfı belirtilmemiş olma durumuyla bölgeler arasında, %10 anlam
düzeyinde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Akdeniz Bölgesindeki Yeşil Yıldızlı
otellerin %96,3’ü Bakanlıktan belgesini almışken, İç Anadolu Bölgesinde % 86,6 ve Ege ve
Marmara Bölgelerinde ise %86,5’tir. Diğer taraftan, Yeşil Yıldızlı otellerin %54,5’i Akdeniz
Bölgesinde, % 17,4’ lük bölümleri Marmara ve Ege Bölgelerindedir. Yeşil Yıldıza sahip
işletmelerin oranı İç Anadolu Bölgesinde % 5,1, Karadeniz Bölgesinde % 2,6, Güney Doğu
Anadolu Bölgesinde % 2,0 ve Doğu Anadolu Bölgesindeyse % 1’dir.
Yeşil Yıldıza sahip olmakla birlikte sınıfı belirtilmemiş işletmelerin % 63,6’sı Marmara ve
Ege Bölgelerindedir. Bu oran Akdeniz Bölgesinde % 27,2 ve İç Anadolu Bölgesinde ise %
9,2’dir. Uyum analizi de, bu bulguyu görsel olarak ortaya koymaktadır. Akdeniz
Bölgesinin, Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almış işletmeler ile daha uyumlu olduğu,
aksine Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinin de belgeli olmayan işletmeler ile uyum
sağladığı anlaşılmaktadır.
Tablo 3, bölgelere göre Yeşil Yıldıza sahip turizm işletmesi belgeli ve sınıfı belirtilmemiş
işletmelerin yanı sıra, Bakanlıktan işletme ve yatırım belgesi almış işletmelerin tamamını
göstermektedir. Bu tabloya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi ve
yatırımı belgeli toplam işletme sayısı 4434’dür. Bu sayının 1125 işletmesi, turizm yatırımı
belgeli ve 3309’u da turizm işletmesi belgeli konaklama işletmelerinden oluşmaktadır.
Tablo 3.Çevreye duyarlı işletmelerin bölge ve belge türlerine göre dağılımı
YEŞİL YILDIZLI OTELLER
KTB BELGELİ İŞLETMELER
(2015)
Turizm
Sınıfı
Turizm
Turizm
İşletmesi
Belirtilmemiş
Yatırımı
İşletmesi
BÖLGE
Belgeli
Toplam
Belgeli
Belgeli
Toplam
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Akdeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
Ege Bölgesi
İç
Anadolu
Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
G.Doğu
An.Bölgesi
D.Anadolu
Bölgesi
TOPLAM

157
45
45
13

6
7
7
2

163
52
52
15

245
258
334
77

918
721
882
238

1163
979
1216
315

8
6

-----

8
6

87
60

321
112

408
172

3

---

3

64

117

181

277

22

299

1125

3309

4434

Kaynak: (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016)
yigm.kulturturizm.gov.tr,www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr;
www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr.derlenmiştir.

Akdeniz Bölgesindeki Turizm İşletmesi Belgesine sahip yatırım ve işletme belgeli
işletmelerin %13,5’i (157/1163)Yeşil Yıldıza sahiptir. Bu oran, Marmara ve Ege Bölgelerinde
sırasıyla olmak üzere %4,6 ve %3,7’dir. Bölgelere göre Yeşil Yıldızlı sınıfı belirtilmemiş
konaklama işletmelerinin (Butik otel, özel konaklama işletmesi, müstakil apart otel ve
turizm kompleksi) Akdeniz Bölgesi içindeki toplam işletme belgeli işletmelere oranları, %
0,7’dir.Marmara’da %1, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde ise bu oranlar % 0,8’dir. Yeşil
Yıldız belgesine sahip tüm işletmelerin, Turizm İşletmesi Belgeli işletmeler içindeki oranı
da %8,4’dür (277/3309). Yeşil Yıldıza sahip konaklama işletmelerinin sayısal anlamdaki az
durumda olması oldukça düşündürücüdür.

Şekil 1. Konaklama işletmesi belge türüyle bulunduğu bölge arasındaki uyum grafiği

Şekil 1, konaklama işletmesi belge türüyle bulunduğu bölge arasındaki uyum grafiğini
göstermektedir. Grafikten de anlaşılacağı üzere, Akdeniz Bölgesi, turizm işletmesi belgeli
yeşil yıldızlı işletmeler ile yakın uyum içindedir. Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri
ise, turizm işletmesi belgeli tesislere ve sınıfı belirtilmemiş yeşil yıldızlı otellere daha yakın
durmaktadır. Bu üç bölge aynı zamanda turizm yatırımı belgeleri tesislere daha yakındır.
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Dolayısıyla, Akdeniz Bölgesinde turizm işletme belgeli tesislerin belli bir doyuma geldiği,
Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde turizm işletme ve yatırımı belgeli işletmeciliğe
daha çok ilgi gösterildiği yorumu yapılabilir.
Tablo 4, çevreye duyarlı konaklama işletmelerinin türlerine göre dağılımını
göstermektedir. Turizm işletmesi belgeli işletmelerin çok önemli bir bölümünü oteller
oluşturmaktadır. Otellerin, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmeler içindeki
oranı % 94,6’dır. Hatta bu oran, termal otel özelliği gösterenlerle birleştirildiğinde % 94,5’e
kadar çıkmaktadır. Oteller içinde de 5 yıldızlı otellerin oranı yaklaşık % 75’tir. Dolayısıyla,
Yeşil Yıldızlı veya çevreye duyarlılık konusunda 5 yıldızlı otellerin daha “duyarlı” olduğu
izlenimi edinilmektedir.
Tablo 4. Çevreye duyarlı belgeye sahip konaklama işletmelerinin türlerine dağılımı
TURİZM İŞLETME BELGELİ
SINIFI BELİRTİLMEMİŞ
İşletme Türü
Sınıfı/Yıldızı
Sayı
%
Türü
Sayı
%
Otel
3 Yıldızlı Otel
11
4,2
Müstakil Apart Otel
5
22,7
4 Yıldızlı Otel
57
21,8
Butik Otel
8
36,4
5 Yıldızlı Otel
194
74,0
Özel Konaklama İşletmesi
8
36,4
Toplam
262
100,0
Turizm Kompleksi
1
4,5
Tatil Köyü
5 Yıldızlı
6
85,7
TOPLAM
22
100,0
1.Sınıf
1
14,3
Toplam
7
100,0
Termal Otel
4 Yıldızlı Otel
1
12,5
5 Yıldızlı Otel
7
87,5
Toplam
8
100,0
TOPLAM
277
Kaynak:yigm.kulturturizm.gov.tr (2016) derlenmiştir.

SONUÇ
Geçmiş yıllarda turizm pazarında yer alan,gelen turist sayısı ve elde ettikleri turizm
gelirini korumak isteyen ülkeler ile ekonomilerini düzeltmek isteyen gelişmekte olan
ülkeler, turizm sektörüne büyük önem vermişler ve turizm alt ve üst yapılarını
geliştirmeye çalışmışlardır. Ancak turizm sektörünün geliştirilmesi çalışmaları ve
faaliyetleri süresince, ortaya çıkan olumsuz çevresel etkileri ve bozulmaları da görmezden
gelmişlerdir. Ancak turizmin geliştiği çevresel değerler açısından hassas bölgelerdeki
bozulmalar, günümüzde sayı ve kapasite açısından en önemli turizm işletmesi grubu olan
konaklama işletmeleri için önemli bir konu haline gelmiştir.
Çevresel değerlerin öneminin, turizm sektörünce anlaşılmasının yanı sıra günümüz
turistlerinin de çevre kavramına önem vermeleri ve taleplerini bu değerleri koruyan
ülkelere ve bölgelerden yana kullanmak istemeleri de, turizm işletmelerinin çevresel
değerlere önem vermelerine neden olmuştur. Çünkü turistler açısından çevreye duyarlılık,
turistik destinasyon açısından önemli bir seçim kriteridir. Günümüzde turistler, doğal
çevrenin zarar gördüğü ve birbirinden farklı olmayan tatil merkezlerini tercih etmek
yerine, doğal çekiciliğe sahip yeni turistik destinasyonlara ve yeni turizm çeşitlerine
yönelmekte ve tatillerini bu destinasyonlarda geçirmek istemektedirler. Sektörde yer alan
pek çok konaklama işletmesi de; turistik ürün geliştirme, üretim, tutundurma ve dağıtım
aşamalarında çevreye duyarlı bir anlayışla tüketici ihtiyaç ve isteklerini bilerek, bu beklenti
ve istekleri karşılamaya yönelmişlerdir. Bu amaçla da çevre yönetim sistemlerini ve çevre
dostu uygulamaları hayata geçirmeye başlamışlardır.
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Konaklama işletmelerince çevre korumaya yönelik kullanılan sistemler içinde “Çevreye
Duyarlı Konaklama İşletmeleri Belgesi-Yeşil Yıldız” en yaygın uygulamadır. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Yeşil Yıldız; turizm işletmelerinde
çevrenin korunması başta olmak üzere, çevre bilincinin geliştirilmesi, konaklama
işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesini
amaçlamaktadır. Böylece asgari standartları karşılayan konaklama işletmelerine verilen
Yeşil Yıldız ayrıcalıkları arasında, işletmelerin doğayı korumaya yardımcı olmasının yanı
sıra, tutundurma faaliyetlerine de katkı sağlaması bulunmaktadır.
Yeşil Yıldız belgesi, Türkiye’de özellikle Antalya başta olmak üzere İstanbul, Muğla ve
İzmir gibi turistik açıdan zengin potansiyele sahip illerde bulunan işletmelerce tercih
edilmektedir. Bu belgenin konaklama işletmelerince tercih edilme nedenleriyle ilgili
yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalara göre, Yeşil Yıldız belgesinin otel işletmelerine çevresel
koruma anlayışı açısından hem istikrar ve devamlılık sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca bu
belgenin, sürdürülebilir çevreye katkıda bulunduğu ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı
olarak algılandığı da ortaya konulmuştur. Konaklama işletmelerini çevre dostu
uygulamalara iten diğer önemli etkenlerde; operasyonel maliyetlerin düşmesi,
müşterilerin talebi, işletmenin imajını iyileştirmek ve işletmelerin çevreye verdiği zararı
azaltma isteğidir.
Yeşil Yıldız belgesinin özellikle konaklama işletmesi sayısının çok fazla olduğu turizm
bölgelerinde tercih edilmesi ve belge sahibi olan işletmelerin 5 yıldızlı işletmeler olması
nedeniyle, çevre koruma anlayışının yanı sıra rekabet ve işletmelerin imajının
düzeltilmesiyle ilgili beklentilerin de olduğu düşünülmektedir. Çünkü faaliyet gösterilen
turistik bölgelerde aynı yıldız grubunda konaklama işletme sayısının çok fazla olması,
pazara her yıl çok sayıda ilave işletme ve yatak kapasitesinin girmesi ilk akla gelen
nedenlerdendir. Ayrıca, turizm talebinde yaşanan olumsuz gelişmeler, benzer nitelikli
ürünlerin sunulması ve aynı pazarlar ile çalışılması konaklama işletmelerince bu anlayışın
uygulanmasında diğer nedenler olarak düşünülmektedir.
Yeşil Yıldız projesi başta olmak üzere çevre korumaya yönelik sertifikasyon
programlarının, konaklama işletmelerine yaygınlaştırılmasıyla birlikte sürdürülebilir
turizm anlayışının, Türk konaklama sektöründe stratejik bir politika olarak uygulanması
mümkün olabilecektir. Yeşil Yıldız çevreye duyarlılık kampanyasına baktığımızda, başta
tanıtım olmak üzere bilgi düzeyi konusunda eksiklikler ve kampanya uygulayıcılarında
bilinçsizlik durumu söz konusudur. Öncelikle “sürdürülebilirlik” kavramının içeriği ve
gerektirdikleri konusunda haberdar ve bilinçli olmaları gerekmektedir. Çünkü gereken
bilinç düzeyi oluşturulduğunda, turizm yatırımcıları sürdürülebilirliğin sağlanması için
tüm imkanlarını seferber edecek bir gruptur (Tutar, 2015: 349).Sürdürülebilir turizm
anlayışının geliştirilmesi ve konaklama işletmelerinin faaliyetleri sırasında doğal ve
kültürel zenginlikler üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin en az düzeye
düşürülmesi için gerekli çabalarda, tüm turizm paydaşlarının katkısı gerekmektedir. Bu
konuda en önemli görev ve sorumluluk da, turizm işletmeleri içerisinde sayı, kapasite ve
üretim hacmi açısından en büyük işletme türü olan konaklama işletmelerine düşmektedir.
Çevre dostu yönetim sayesinde, şu an turizm için cazibe unsurları olan kaynakların
korunması ve söz konusu çevre duyarlı uygulamaları gerçekleştiren işletmelerde kaynak
tasarrufunun yanı sıra ekonomik kazanç sağlanacağı da düşünülmektedir (Güneş, 2011:
50).
Tosun ve Özdemir (2015: 34), hem otel çalışanlarının hem müşterilerin“Yeşil Yıldız”
uygulaması hakkında bilgilendirilmesinin ve kriterlerinin uygulanmasına yönelik
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sonuçlarının ilgili taraflara benimsetilmesinin konaklama işletmelerine yönelik talebi
arttıracağını ve dolayısıyla gelir artışı sağlayacağını ifade etmiştir. Personelin uygulamayla
ilgili düşünceleri alınarak düzenlenen eğitimlerde katılımlarına yer verilmesi ve çevre
bülteni oluşturularak broşür şeklinde müşterilere sunulması uygulamayı geliştirici
önlemler olarak ifade edilebilir.
Konaklama işletmelerinde ister geleneksel turizm isterse eko turizmi de kapsayan diğer
alternatif turizm yaklaşımları içine girilsin; turizmin doğru yönetilmesi, sürdürülebilir bir
anlayış ve koruma-kullanma dengesi içinde ele alınması her zaman ana hedef olmalıdır
(Güneş, 2011: 50). Bu nedenle, konaklama işletmelerinde bilgilendirme yapılarak çevreye
duyarlı belgelendirme sisteminin sağladığı teşviklerin daha da geliştirilmesi,
işletmecilerimizi bu belgelendirmeyi edinme konusunda cesaretlendirecektir. Dolayısıyla
“torunlarımızın emaneti” olan çevremizi, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda daha az
zarar vermiş oluruz. Böylece, kazanan sadece bireyler değil hem turizm sektörü hem de
sektörün tüketicisi turistler olur.
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ÖZET
Günümüzde değişen ve gelişen ekonomik, sosyal, toplumsal ve çevresel şartlarla birlikte,
birey ve/veya grupların boş zamanı değerlendirme biçimleri de çeşitlenmiştir. Çalışmanın
konusunu oluşturan ve açık alan rekreasyonlarından olan doğa temelli etkinlikler de son
yıllarda oldukça talep gören turistik ürün ve hizmetler haline gelmiştir. Bu noktada, doğa
temelli etkinliklere katılan birey ve/veya grupların özgür iradeleri ile seçtikleri
rekreasyonel etkinliklere hangi gerekçelerle katıldıklarının belirlenmesi söz konusu alanda
ürün ve hizmet pazarlayan organizatörler için oldukça önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla
bu çalışmanın amacı bireysel ve/veya grup halinde gerçekleştirilen doğa etkinliklerine
katılan bireylerin doğaya karşı duyarlılıklarını, etik davranışlarını kapsayan doğa temelli
turizme yatkınlıkları ve etkinliklere katılım güdülerini ortaya koymaktır. Çalışma
kapsamında veriler internet ortamında toplanmış ve toplamda 114 adet kullanılabilir anket
elde edilmiştir. Çalışmada doğa temelli turistlerin temel güdülerinin doğada rahatlamak
ve birliktelik; en önemli yatkınlıklarının ise etik olduğu bulgulanmıştır. Çalışma sonuçları
katılımcıların kişisel özellikleri ile doğa etkinliklerine katılım güdüleri ve yatkınlıkları
arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Turizm pazarlaması, doğa temelli turizm etkinlikleri, boş zaman,
yatkınlık, güdüler.
GİRİŞ
Bireylerin tek tip ve monoton çalışma ortamı, şehir hayatının kirliliği, sıkıcılığı ve
stresinden kaçma ve özgürleşme isteği turizme ve rekreatif etkinliklere olan yönelimini
arttırmıştır. Günümüzde, bireylerin ve/veya grupların boş zamanlarını değerlendirmek
amacıyla açık alan etkinliklerine yoğun ilgi, merak ve talep göstermesi, bu etkinliklerin
turizm ve rekreasyon alanlarında ürün ve hizmet olarak pazarlanmasına katkı
sağlamaktadır. Nitekim, Dünya Turizm Örgütü’nün 2015 yılı raporları, 2014 yılında
rekreasyon ve tatil amacıyla seyahat eden bireylerin, toplam uluslararası turist varışlarının
% 53’ünü (598 milyon kişi) meydana getirdiğini göstermektedir (UNWTO, 2015).
Rekreasyon kavramı insanların boş zamanlarında yaptıkları etkinlikleri ifade etmektedir.
Günümüz modern yaşamında rekreasyon, insanın yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı
ve/veya olumsuz çevresel etkilerden dolayı tehlikeye giren ve/veya olumsuz etkilenen
beden ve ruh sağlığını tekrar kazanmak, korumak veya devam ettirmenin yanında zevk
ve haz almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, tamamen çalışma ve zorunlu ihtiyaçlar
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için ayrılan zaman dışında kalan bağımsız ve bağlantısız boş zaman içinde, isteğe bağlı ve
gönüllü olarak bireysel ve/veya grup içinde seçerek yapılan etkinlikler olarak
tanımlanmıştır (Karaküçük, 2005: 61). Rekreasyonel etkinlikler, bireyin çevresel durumu,
yaşı ve zaman gibi çeşitli unsurlarla şekillenip farklılık gösterdiğinden farklı şekillerde
sınıflandırılabilmektedir (Hazar, 2003; Karaküçük, 2005; Karaküçük ve Gürbüz, 2007;
Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç, 2009).
Bununla birlikte, boş zamanda yapılan her etkinliğin rekreasyonel özellik taşıdığını
söylemek doğru değildir. Çünkü, rekreasyon salt boş zamana ait olmasının yanında bir
amaç içermeli ve aynı zamanda yapıcı olmalıdır (Özdemir, 2013: 23). Dahası, rekreasyon
kapsamındaki etkinliklerin, ortam değişikliği gerçekleştirilerek yapılması gereği ve
zorunluluğu vardır. Bir diğer ifadeyle, bireyin uğraştığı rekreasyonel etkinlikler, ev
yaşantısı veya ikinci bir iş gibi zorunlu etkinliklerden farklı olmak durumundadır (BoudBovy ve Lawson, 2002: 1). Ortam değiştirme, psikolojik açıdan bir gereklilik, rekreasyonel
etkinliklerin amaca uygun olarak gerçekleştirilebilmesi açısından da zorunluluktur (Orel
ve Yavuz, 2003).
Doğa temelli turizm; turizm endüstrisinin hızla büyüyen bir parçası ve önemli bir alt
kategorisi olarak farklı turist grupları tarafından yoğunlukla talep gören (Nyaupane,
Morais ve Graefe, 2004) ve eğitim, rekreasyon ile macera unsurlarını içeren boş zaman
etkinlikleridir (Laarman ve Durst, 1987). Avustralya Ekoturizm Örgütü (Ecotourism
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doğa temelli turizmi “öncelikli odak noktası doğal alanları
tecrübe etmek olan ekolojik sürdürülebilir turizm” ve ekoturizmi de “öncelikli odak
noktası çevresel ve kültürel anlayışı, takdiri ve korumayı teşvik eden doğal alanları tecrübe
etme olan ekolojik sürdürülebilir turizm” olarak belirtmiştir (Türkiye Ormancılar Derneği
Ekoturizm Grubu, 2010: 48). Bu bağlamda, birbiri ile iç içe geçmiş kavramlar olan doğa
temelli turizm ve ekoturizm, doğa ile katılımcı arasında etkileşim yaratabilen ve bireyin
tamamen kendi fiziksel, sağlık, ruhsal ve sosyal çıkarları doğrultusunda yapılan etkinlikler
olarak özetlenebilir (İbrahim ve Cordes, 2002).
Doğa etkinliklerine katılan bireylerin destinasyon seçimleri, etkinlik tercihleri, bu
bireylerin çevresel ilgileri, harcama alışkanlıkları ve doğa etkinliklerine katılım
nedenlerine ilişkin pek çok çalışma bulunmaktadır (Ballantine ve Eagles, 1994;
Mehmetoğlu, 2005; Packer, Ballantyne ve Hughes, 2014). Ancak doğa etkinliklerine katılan
bireylerin psiko-sosyal kişilik yapılarını inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu
görülmektedir (Lemelin ve Smale, 2007; Nowaczek ve Smale, 2010). Weaver’a (2001) göre
ekoturizm alanlarının ziyaret edilmesi veya ekoturizme ilişkin kimi özel davranış
kalıplarının sergilenmesi kişiyi doğa turisti yapmamaktadır. Dolayısıyla kişinin potansiyel
doğa turisti olmasının, kişinin yatkınlığı temelinde ölçülmesi daha doğru bir yaklaşımdır.
Bu düşünceden hareketle, Nowaczeck ve Smale (2010) tarafından “Ekoturist Yatkınlık
Ölçeği” geliştirilmiştir. Söz konusu ölçek, bireylerin doğa turizmine ilişkin tipik özelliklere
sahip olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bununla beraber ölçek, bireylerin
bulunduğu yerler ve seçtikleri etkinliklerden bağımsız olarak doğa turizmine yönelik gizil
yatkınlıklarını ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.
Doğa temelli etkinlere katılanların büyük bir kısmı çevre dostu davranış kalıpları
sergilemektedir (Ray ve Anderson, 2000). Luo ve Deng (2007) kişilerin çevreye karşı
tutumları ile doğa temelli güdüleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu ifade etmektedir.
Dutcher, Finley, Luloff ve Johnson (2007) çalışmalarında yüksek derecede doğaya
bağlılığın, çevresel bilinci ve çevreye karşı duyarlı davranışı olumlu yönde etkilediğini
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vurgulamaktadır. Nowaczek (2009) ise doğa etkinliklerine katılan bireylerin genel olarak
doğa ve kültür, öğrenme, doğayı koruma ile etik değerler çerçevesinde davranış
gösterdiğini ifade etmektedir. Bu açıklamalar ışığında, tüketici davranışını etkileyen
tutumlar, değerler, güdüler, yatkınlık gibi etkenlere yönelik akademik ilgi gün geçtikçe
artmaktadır (Nowaczek, 2009).
Bireylerin turizm etkinliklerine katılma nedenlerini araştıran ve farklı açılardan yaklaşan
pek çok araştırma bulunmaktadır. Ancak doğa temelli turizm etkinliklerine katılan
bireylerin güdülerinin incelenmesi nispeten daha sonraki yıllarda gerçekleşmiştir (Eagles,
1992; Holden ve Sparrowhawk, 2002; Mehmetoğlu, 2005; Luo ve Deng, 2007). Doğa temelli
turizme katılanların ya da bir diğer ifadeyle ekoturistlerin etkinliklere katılım nedenlerinin
araştırıldığı çalışmalar iki farklı yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu konudaki birinci yaklaşım,
bireylerin güdülerinin genel olarak “turist güdüleri” başlığı altında ele alınması
gerektiğine vurgu yapmaktadır (Pearce, Morrison ve Routledge, 1998; Luo ve Deng, 2007).
Diğer yaklaşıma göre ise ekoturizm pazarının kendine özgü yapısı ile buna bağlı olarak
ekoturistlerin katılım nedenlerinin turistlere göre çeşitlilik göstermesi gibi nedenlerle
mevcut turist güdülerinden farklı olabileceği şeklindedir (Wight, 2001). Turistlerin
destinasyon özelliklerine göre hareket ettikleri sıklıkla ifade edilirken, ekoturistlerle ana
akım turistlerin güdüsel farklılıklarını ortaya koymaya çalışan Eagles’a (1992) göre, “doğa
hakkında bilgi edinmek”, “fiziksel olarak etkin olmak” ve “ortak ilgiye sahip olan kişilerle
tanışmak” gibi içsel güdüler ekoturistler için en önemli ihtiyaçlardandır. Benzer şekilde,
ekoturistlere ilişkin yedi temel çalışmanın incelemesini yapan Wight (2001), ekoturistlerin
seyahate çıkma nedenlerini araştıran çalışmalarda yer alan 70 değişkenden 25’inin
destinasyonun çeşitli özelliklerinden ziyade içsel motivasyonlarla ilişkili olduğunu ifade
etmektedir. Pearce vd.’nin (1998) turist güdülerini araştırdığı çalışmada, 10 güdüden
4’ünün doğa temelli turizmle ilişkili olduğu görülmektedir. Bunlar sırasıyla; “doğayı
deneyimlemek”, “keyifli bir ortamda dinlenmek ve rahatlamak”, “özel ilgi alanlarına
yönelmek” ve “yeteneklerle ilişkili etkinliklere katılmak” şeklindedir. Holden ve
Sparrowhawk (2002), Nepal’de doğa yürüyüşüne katılanların güdülerini araştırdıkları
çalışmalarında, temel güdülerin; “doğaya yakın olmak ve doğanın tadını çıkarmak”,
“gündelik yaşantıda değişiklik”, “hayat dolu hissetmek”, “yetenekleri zorlamak” ve
“sağlıklı kalmak” olduğunu saptamıştır. Bunun yanında; “fiziksel rahatlama”, “risk alma”,
“arkadaşlarını etkileme” ve “doğayı kontrol etme gücüne sahip olma” gibi güdülerin ise
diğerlerine oranla daha az etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
Turizm ve rekreasyon, birbirlerini tamamlayan önemli birer endüstri olmasına karşın,
ulusal alanyazın incelendiğinde bu ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayıca az olduğu
görülmektedir (Sağcan, 1986; Demir, 2002; Hazar, 2003; Karaküçük, 2005; Hacıoğlu vd.,
2009). Bununla birlikte, açık alan rekreasyonlarından olan doğa temelli etkinlikler ve
turizm ilişkisi özelinde tasarlanmış sadece birkaç araştırmanın olduğu dikkat çekmektedir
(Demir, 2002; Aşan, 2013). Uluslararası alanyazında ise bu konuda yapılmış çalışmaların
sayıca daha fazla olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili çalışmaların genel olarak, doğa
temelli turizme katılanların güdüleri (Eagles, 1992; Holden ve Sparrowhawk, 2002;
Mehmetoğlu, 2005; Luo ve Deng, 2007), ve tipolojilerinin belirlenmesi (Mehmetoğlu, 2007),
memnuniyeti (Naidoo, Munhurrun ve Seegoolam, 2011), yeni çevre paradigması
hakkındaki fikirleri (Lou ve Deng, 2007), etkinlik tercihleri (Tangeland ve Aas, 2011) ve
destinasyon seçimleri (Holden ve Sparrowhawk, 2002; Chhetria, Arrowsmith ve Jackson,
2004) gibi farklı konularda yürütüldüğü görülmektedir. Gelecekte doğa etkinliklerine
katılanlar üzerinde araştırma yapacak olan yazarlara, daha karmaşık bir yapıyla;
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katılımcıların güdüleri ile destinasyon tercihleri, çevresel değerler, memnuniyet, çevre
dostu davranışlar gibi farklı değişkenler arasındaki ilişkilerin beraber ele alınması
önerilmektedir (Formica ve Uysal, 2002; Luo ve Deng, 2007). Ayrıca, doğa temelli turizm
pazarında çok farklı turistik mal ve hizmet olması sebebiyle katılımcılar üzerine
araştırmalar yapılması ve bunlara uygun ürünler geliştirilmesi gerekmektedir
(Mehmetoğlu, 2005). Dolayısıyla, bu çalışmada, son yıllarda giderek artan bir öneme sahip
olan, açık alan etkinlikleri kapsamına giren, bireysel ve/veya grup halinde gerçekleştirilen
doğa etkinliklerine katılan bireylerin doğaya karşı duyarlılıklarını, etik davranışlarını
kapsayan doğa temelli turizme yatkınlıkları ve etkinliklere katılım güdüleri beraber ele
alınarak ilgili alan yazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
YÖNTEM
Araştırma amaçları doğrultusunda veri toplamak için yapılandırılmış bir anket formu
kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde ekoturist yatkınlık ölçeği (Ecotourist
Predisposition Scale -EPS) (Nowaczek ve Smale 2010), ikinci kısımda katılımcıları doğa
temelli turizme yönelten güdüler konusundaki ölçek (Holden ve Sparrowhawk 2002) ve
üçüncü kısımda katılımcıların etkinlik tercihlerine yönelik ölçek (Partridge, 1997;
Nowaczek, 2009) kullanılmıştır. Anket formunun son bölümünde ise katılımcıların kişisel
özelliklerini ölçen sorulara yer verilmiştir. İngilizce dilinde olan ölçekler, çevirilerin
geçerliliğinin sağlanması için İngiliz dili eğitimi almış iki kişi tarafından Türkçe’ye
çevrilmiş ve iki çeviri arasındaki farklılıklar üçüncü bir kişi tarafından kontrol edilmiştir.
Çalışmada kullanılacak anket formunun anlaşılabilirliğini ve ölçeklerin güvenilirliğini test
etmek amacıyla tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme tekniği ile
sosyal paylaşım ağı Facebook’ta yer alan çeşitli doğa sporları grubu üyelerine 21-27
Haziran 2016 tarihleri arasında pilot çalışma uygulanmıştır. Katılımcıların anket formunda
yer alan ifadeleri 1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum şeklinde beş aralıklı
Likert ölçekle değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan pilot çalışma sonrasında ankette yer
alan ifadelerin doğa temelli etkinliklere katılanlar için anlaşılır ve kolay cevaplanabilir
olduğu teyit edilmiştir.
Ankette yer alan ölçeklerin güvenirlikleri, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı ile
belirlenmiştir. Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre; “doğa temelli etkinliklere
katılım güdüleri” ölçeğinin genel güvenirlik katsayısı 0,902 ve “doğa temelli turizme
yatkınlık” ölçeğinin genel güvenirlik katsayısı 0,914 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar,
anket formunda yer alan ölçeklerden her birinin güvenirlik koşullarını sağladığını
göstermektedir. Dolayısıyla, pilot araştırma sonuçlarından hareketle anket formunun,
temel araştırma verisinin toplanması için uygun olduğuna karar verilmiştir.
Araştırmanın ana verisinin toplanmasına 27.06.2016 tarihi itibarı ile başlanmış olup zaman
ve uygulama kısıtları göz önünde bulundurularak en kısa sürede azami verinin toplanması
hedeflenmiştir. Araştırmada, ekonomik olması, çok sayıda veri toplama imkânı sağlaması,
geniş kitlelere ulaşılabilirlik gibi nedenlerle veri toplama aracı olarak çevrimiçi anket tercih
edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla anket formu, çevrimiçi veri toplama amaçlı
kurulmuş bir web sitesine yüklenmiştir (www.survey.com). Anket formunun
bulunduğu sitenin linki, sosyal paylaşım ağı Facebook’ta yer alan Profesyonel Doğa ve Su
Sporları Kulübü (PRODOSS ADANA), Eskişehir Outdoor Sport (EOS), Eskişehir Doğa
Aktiviteleri Grubu (ESDAG) ve Eskişehir Doğa Tutkunları sayfalarında katılımcıların
ilgisine sunulmuştur. 11.07.2016 tarihi itibarı ile son verilen veri toplama süreci sonrasında
doğa temelli etkinlik katılımcılarından 114 adet anket formu elde edilmiştir.
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Toplanan verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, açımlayıcı faktör analizi
de kullanılmıştır. Faktör analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda,
anlamlı ve birbirinden bağımsız boyutlar haline getiren ve yaygın olarak kullanılan çok
değişkenli istatistik tekniklerinden biridir (Akbulut, 2010: 84). Faktör oluşturmadaki amaç,
değişken sayısını azaltmak ve değişkenler arası ilişkilerdeki yapıyı ortaya çıkarmak, başka
bir ifade ile değişkenleri sınıflandırmaktır.
BULGULAR
Araştırmaya katılanların %50’si kadın %50’si erkektir ve çoğunluğu bekârdır (%71,4).
Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde, doğa etkinlikleri katılımcılarının çoğunlukla 2130 (%36,2) ve 31-40 (% 31,3) yaş grubunda olduğu görülmektedir. Bunları %20,0 ile 41-50
yaş grubu ve %12,5 ile 51 yaş ve üzeri grup izlemektedir. Katılımcıların %59,6’sı memur,
işçi, avukat, sağlık çalışanı, avukat, serbest meslek sahipleri gibi çalışanlardır. Bunun
yanında %18,4’lük bir kesim eğitimcilerden % 14’lük bir kısmı da öğrencilerden
oluşmaktadır. Katılımcıların %30,5’i 3001 ila 4000 TL arasında bir gelire sahipken %29,5’i
ise 2000 TL altında bir gelire sahiptir (Tablo 1).
Tablo 1. Doğa Temelli Etkinliklere Katılan Bireylerin Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular
Değişken
n
%
Cinsiyet
Kadın
57
50,0
Erkek
57
50,0
Medeni durum
Bekâr
80
71,4
Evli
32
28,6
Yaş
21-30 yaş arası
26
32,5
31-40 yaş arası
28
35,0
41-50 yaş arası
16
20,0
51 yaş ve üzeri
10
12,5
Meslek
Çalışan (memur/işçi/serbest meslek)
68
59,6
Eğitimci (akademisyen/öğretmen)
21
18,4
Öğrenci
16
14,0
Emekli/Ev hanımı
9
7,9
Gelir
2000 TL ve altı
31
29,5
2001-3000 TL arası
21
20,0
3001-4000 TL arası
32
30,5
4001 TL ve daha fazlası
21
20,0

Tablo 2’de katılımcıların doğa temelli etkinlik türlerine ilişkin tercihleri ve katılım sıklıkları
yer almaktadır. Buna göre katılımcılar, söz konusu etkinliklere en çok “fotoğraf çekmek
(%37,7)” amacıyla katıldıklarını ifade etmiştir. En sık gerçekleştirilen diğer etkinliklere
ilişkin katılım oranları yüksekten düşüğe doğru “bisiklete binmek (%29,8)”, “doğa
incelemesi/keşif yapmak (%26,3)”,“trekking (%25,4)”, “kamp yapmak (%18,4)” biçiminde
sıralanmıştır. Benzer şekilde, katılımcılar düzenli aralıklarla sırasıyla “trekking (%38,6)”,
“doğa incelemesi/keşif yapmak (%32,5)”, “fotoğraf çekmek (%24,6)”, “kamp yapmak
(%21,9)” ve “rehberli turlara katılmak (%16,7)” ile “hiking (%16,7)” etkinliklerini
gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.
Tablo 2. Katılımcıların Doğa Temelli Etkinlik Türlerine Katılım Tercihleri ve Sıklıkları

1165

Etkinlik Türleri

Çok Sık

Düzenli
Aralıklarla

Bazen

Asla

n

%

n

%

n

%

n

%

Yaban hayatı gözlemciliği

1

0,9

3

2,6

65

57,0

45

39,5

Kayığa/kanoya binmek

12

10,5

11

9,6

66

57,9

25

21,9

Hiking

17

14,9

19

16,7

42

36,8

36

31,6

Trekking

29

25,4

44

38,6

34

29,8

7

6,1

Kamp yapmak

21

18,4

25

21,9

45

39,5

23

20,2

Kuş gözlemciliği

5

4,4

2

1,8

30

26,3

77

67,5

Doğada meditasyon yapmak

6

5,3

14

12,3

53

46,5

41

36,0

Fotoğraf çekmek

43

37,7

28

24,6

38

33,3

5

4,4

Doğa incelemesi/keşif yapmak

30

26,3

37

32,5

39

34,2

8

7,0

Rehberli turlara katılmak

7

6,1

19

16,7

54

47,4

34

29,8

Bisiklete binmek

34

29,8

18

15,8

54

47,4

8

7,0

Balık tutmak

3

2,6

12

10,5

31

27,2

68

59,6

Avlanmak

-

-

2

1,8

5

4,4

107

93,9

Flora/fauna gözlemciliği

4

3,5

6

5,3

43

37,7

61

53,5

Dalış yapmak
Ata binmek
Tırmanış yapmak
Rafting yapmak
Yamaç paraşütü yapmak

5
3
7
2
3

4,4
2,6
6,1
1,8
2,6

11
6
16
7
3

9,6
5,3
14,0
6,1
2,6

30
21
44
45
25

26,3
18,4
38,6
39,5
21,9

68
84
47
60
83

59,6
73,7
41,2
52,6
72,8

Tanımlayıcı verilerin analizinden sonra doğa temelli etkinliklere katılım güdülerinin
belirlenmesi için temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır (Tablo 3). Toplam 22
ifadeden oluşan ölçeğin düşük faktör yapıları ve diğer maddelerle binişik yapılarından
dolayı 5 madde elenerek analizden çıkartılmıştır. Analiz sonuçlarına göre araştırmada
kullanılan ifadelerin faktör analizinin yapılabilmesi için uygun olma koşulunu sağladığı
görülmüştür (Kaiser-Meyer-Olkin =0,89). Bartlett testi sonuçları da verilerin faktör
analizine uygunluğunu göstermektedir (p < 0,000). Düşük faktör yükleri nedeniyle 5
madde değerlendirme dışı bırakılmıştır. Faktör analizi sonucunda belirlenen faktör
boyutları; “rahatlama ve birliktelik”, “sosyal etkileşim” ve “özsaygı ve gelişim” olarak
isimlendirilmiştir. Bu boyutların özdeğerleri 8,39 ile 1,54 arasında değişmektedir. Madde
yüklerinin hepsi 0,50’den daha yüksek olup güvenirlik katsayıları “rahatlama ve
birliktelik” boyutu için 0,95, “sosyal etkileşim” boyutu için 0,91 ve “özsaygı ve gelişim”
boyutu için 0,74 olarak hesaplanmıştır (Tablo 3). Bu katsayılar Nunnally’nin (1978)
önerdiği 0,70 standart ölçütünden daha yüksektir. Elde edilen üç faktörlü yapı toplam
varyansın %72,4’ünü açıklamaktadır. “Rahatlama ve birliktelik” faktörü toplam
varyansın %49,38’ini, “sosyal etkileşim faktörü” %14,47’sini ve üçüncü faktör olan
“özsaygı ve gelişim” ise %9,08’ini açıklamaktadır. Bu sonuçlardan hareketle, doğa temelli
etkinliklere katılan bireyleri etkileyen en önemli güdünün “rahatlama ve birliktelik”
olduğu bulgulanmıştır.
Tablo 3. Etkinliklere Katılım Güdülerinin Tespitine İlişkin Faktör Analizi Bulguları
Faktör Özdeğer Açıklanan
Güvenirlik
Madde
Yükü
Varyans
Katsayısı
Rahatlama ve Birliktelik
Doğanın tadını çıkarırım

8,396
,915
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49,388

,955

Ruhsal olarak rahatlarım

,901

Sakin bir atmosferde/ortamda bulunurum

,896

Özgürlük hissini yaşarım

,886

Kendimi hayat dolu hissederim

,845

Heyecan duyarım

,795

Doğaya yakın olurum

,759

Sevdiklerimle zaman geçiririm
Arkadaşlarımla iyi vakit geçiririm
Gündelik yaşantımda değişiklik yaparım
Sosyal Etkileşim

,746
,709
,697

Yeni arkadaşlıklar kurarım

,883

Yeni insanlarla tanışırım

,876

Yakın dostluklar kurarım

,823

Özsaygı ve Gelişim
Rekabetçi bir ortamda bulunurum

,831

Kendimi tehlikeli durumlara sokarım

,782

Doğal çevreye hükmedebildiğimi hissederim

,714

Yeteneklerimi zorlarım
Açıklanan Toplam Varyans

,644

2,461

14,476

,910

1,544

9,080

,744

72,944

,902

Ekoturist yatkınlık ölçeğine ait faktör analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Kaiser-MeyerOlkin örneklem yeterliği 0,888 olarak hesaplanmış olup yapı korelasyonlarının etkili
olduğunu işaret etmektedir. Bartlett testi sonuçları da verilerin faktör analizine
uygunluğunu göstermektedir (p < 0,000). Düşük faktör yapıları ve diğer maddelerle binişik
yapılarından dolayı 3 madde elenerek analizden çıkartılmıştır. Yapılan faktör analizi
sonucunda üç faktör elde edilmiştir. Bu faktör grupları ”etik”, “doğa” ve “eğitim” olarak
isimlendirilmiştir. Elde edilen üç faktörlü yapı toplam varyansın %77,5’ini açıklamaktadır.
Belirlenen boyutların özdeğerleri 6,96 ile 1,36 arasında değişmektedir. Madde yüklerinin
hepsi 0,50’den daha yüksek olup güvenirlik katsayıları “etik” (0,93), “doğa” (0,92) ve
“eğitim” (0,79) olarak hesaplanmıştır. Etik faktörü açıklanan toplam varyansın
%53,33’ünü, doğa faktörü %14,53’ünü ve eğitim faktörü %11,07’sini açıklamaktadır. Bu
sonuçlardan hareketle, doğa temelli etkinliklere katılan bireylerin etik faktörünü, doğa ve
eğitim faktörlerine kıyasla daha önemli bulduğu saptanmıştır.
Tablo 4. Doğa Temelli Turizme Yatkınlık Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi
Faktör
Özdeğer
Açıklanan
Güvenirlik
Madde
Yükü
Varyans
Katsayısı
Etik
6,400
53,333
,934
,893
Doğal alanlara seyahat ettiğimde her
zaman
etik/ahlaki
kurallar
çerçevesinde davranırım
,882
Seyahatlerimde farklı kültürlerden
insanlarla karşılaştığımda onlara
daima
etik/ahlaki
kurallar
çerçevesinde davranırım
,875
Doğal
çevreye
saygıyla
yaklaşılmalıdır
,796
Benim
girmem/ziyaret
etmem
engellenecek olsa bile hassas doğal
alanlar korunmalıdır
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Yerel halka her zaman saygı
gösteririm
Doğa
Doğal ortamlarda bulunmak her
türlü seyahat deneyiminin temel
parçasıdır
Doğal çevreyi deneyimlemek bütün
seyahatlerimin önemli bir parçasıdır
Doğa, bütün seyahatlerimde esas
çekicilik unsurudur
Doğanın
her
türlü
seyahat
deneyiminin
temel
parçası
olduğunu düşünüyorum
Eğitim
Seyahatlerimin
merkezinde
genellikle öğrenme vardır
Seyahat
edeceğim
yerleri
o
ziyaretten öğrenebileceğim şeylere
göre seçerim
Doğal tarihinden dolayı ilgi alanıma
giren yerlere seyahat etmek için para
biriktiririm
Açıklanan Toplam Varyans

,768
1,744

14,530

,921

1,329

11,078

,798

78,941

,914

,921

,882
,802
,708

,818
,806

,786

Ortaya çıkan faktör boyutlarının katılımcıların kişisel özelliklerine göre değişiklik gösterip
göstermediğinin anlaşılması için bir dizi t-testi ve ANOVA testleri yapılmıştır.
Varyansların eşitliği Levene testi sonuçları her değişkende varyansların homojen
olduğunu göstermektedir (her boyut için p > 0,05). Katılımcıların cinsiyet ve medeni
durumları ile yatkınlık ve güdü boyutları arasında fark olup olmadığının ortaya
çıkarılması amacıyla yapılan t-testi ve yaş, meslek ve gelir gruplarıyla boyutlar arasındaki
farkı ortaya koymak amacıyla yapılan ANOVA sonuçları bu değişkenlerle yatkınlık ve
güdü boyutları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir.
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Son yıllarda doğa temelli turizm üzerine yapılan çalışmaların sayısında hızlı bir artış
olduğu, akademisyenlerin bu konuya farklı açılardan katkı sağladıkları görülmektedir.
Doğa temelli turizm etkinliklerine katılanların tipolojilerini ve güdülerini tespit etmeye
yönelik çalışmalar sayıca fazla olmasına karşın bireylerin doğa temelli turizm
etkinliklerine hangi açılardan yatkın olduğunun saptanması konusunda çok fazla
çalışmaya rastlanmamaktadır. Bu düşünceden hareketle, çalışmada doğa temelli turizm
etkinliklerine katılan doğa sporları derneği üyelerinin güdülerinin ve yatkınlıklarının
araştırılması amaçlanmıştır.
Katılımcıların kişisel özellikleri incelendiğinde ekoturistlerin tipik özelliklerini ortaya
koyan birçok çalışma ile benzer sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir (Eagles, 1992; Holden ve
Sparrowhawk, 2002; Luo ve Deng, 2007). Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet bazında
homojen bir dağılıma sahip olduğu, doğa temelli etkinliklere bekâr bireylerin evlilere
oranla daha fazla katılım gösterdiği, anket formunu yanıtlayan bireylerin yarısının orta ve
üzeri gelir grubuna dahil olduğu, yarısından fazlasının ise 21-40 yaş aralığında ve çalışan
bireylerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların sıklıkla tercih ettiği etkinlik türleri
incelendiğinde “fotoğraf çekmek” birinci sırada yer alırken, “avlanmak” eylemi ise
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katılımcıların asla gerçekleştirmedikleri etkinlikler arasında ilk sıradadır. Günümüzde,
bireylerin özel ilgilerini gerçekleştirebilecekleri boş zaman etkinliklerine daha fazla
yöneldiği, bu etkinliklerden önemli bir tanesinin de amatör düzeyde fotoğraf çekimi
olduğu ve seyahat acentalarının fotoğraf çekme temelli turizm kapsamında paket turlar
düzenledikleri bilinmektedir. Turizm etkinliklerinde fotoğraf çekmenin önemli bir
konuma sahip olması, turistin doğa ya da çevreyle olan ayrılmaz ilişkisiyle de
açıklanabilmektedir (Garlick, 2002: 290). Çünkü fotoğraf, turistlerin özel bir etkinliğe, olaya
ve/veya destinasyona gittiklerini belgelemeye, onların anı ve tecrübelerini
ölümsüzleştirmeye yardımcı olan bir araçtır. Bu bağlamda, bir turistin temel işareti çoğu
zaman taşıdığı fotoğraf makinesi olabilmektedir (Sontag, 1977: 9). Diğer taraftan, doğa
temelli turizm etkinlikleri kitle turizmine kıyasla daha küçük gruplar veya bireysel
düzeyde gerçekleştirildiği için, bu turistlerin çevreci eğilimlerinin de kitle turistine göre
farklılık göstermesi ve katılımcıların büyük çoğunluğunun avlanmayı tercih etmemesi
beklendik bir sonuç olarak değerlendirilebilir.
Çalışmada bireyleri doğa etkinliklerine katılmaya güdüleyen en önemli faktörün
“rahatlama ve birliktelik” olduğu bulgulanmıştır. Bu faktörün altında yer alan güdüler
arasında en fazla katılım gösterilen ifadeler “özgürlük hissini yaşamak”, “doğanın tadını
çıkarmak” ve “ruhsal olarak rahatlamak”tır. Sonuçlar, alanyazında yer alan katılımcıların
doğa etkinliklerine katılımındaki temel güdüleri ile benzerlik göstermektedir (Eagles, 1992;
Holden ve Sparrowhawk, 2002; Luo ve Deng, 2007) Buradan hareketle, doğa aktiviteleri
katılımcılarının “doğa” merkezinde bir yaklaşımla fiziksel unsurlardan ziyade, “ruhsal ve
sosyal kazanımları” işaret eden güdülerle hareket ettikleri söylenebilir. Katılımcıları en az
harekete geçiren güdülerin ise “rekabetçi bir ortamda bulunmak”, “doğal çevreye
hükmedebildiğini hissetmek” ve “kendini tehlikeli durumlara sokmak” ifadeleri olduğu
tespit edilmiştir. Bu sonuç, Holden ve Sparrowhavk’ın (2002) çalışmasının bulguları ile
benzerlik göstermektedir.
Çalışmada son olarak, bireylerin hangi sebeplerle doğa temelli etkinliklere yatkınlık
gösterdiği araştırılmıştır. Bulgular, katılımcıların “etik” boyutuna ilişkin nedenlerden
dolayı bu eğilimi gösterdiğine işaret etmektedir. Bu sonuç, Nowaczek ve Smale’in (2010)
sonuçlarıyla uyumluluk göstermektedir. Yazarlar etiğin doğa temelli turizmin diğer
bileşenlerini de kapsayan, şemsiye bir kavram olduğunu ifade etmektedirler. Nowaczek
ve Smale’in (2010) de belirttiği üzere doğa turizmi tanımlarının hepsinde doğaya vurgu
yapılırken, 1990’lı yıllarla birlikte etik unsuru önem kazanmaya başlamıştır. Mevcut
çalışmada etik boyutunun öne çıkmasının, küreselleşen dünya ve neo-liberal ekonomi
politikalarına karşılık bireylerin hassasiyetlerinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Bu bağlamda, doğa tüketilecek bir ürün olmaktan öte insan varoluşunun ayrılmaz bir
parçası olarak görülmektedir. Bireylerin doğaya yönelik etik tutum geliştirmeleri ve
doğayı kullanırken onu korumaya da özen göstermeleri kaynakların sürdürülebilirliği
açısından son derece önemlidir. Benzer şekilde temel turizm kaynaklarından biri olarak
doğal kaynakların korunması turizmin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve bu
endüstrinin doğaya verdiği zararların en aza indirilmesi açısından da önem teşkil
etmektedir.
Doğa temelli turizm etkinliklerine katılanlar ile ilgili olan bu araştırma, veri toplamaya
yönelik çeşitli kısıtlarından dolayı Adana ve Eskişehir ilindeki birkaç doğa sporları
derneğinin üyeleri ile sınırlı tutulmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda farklı şehirlerdeki
doğa sporları derneği üyelerinden veri toplanmasının, gerek doğa temelli turizm
etkinliklerine katılan bireyler konusunda turizm endüstrisine daha fazla bilginin
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sağlanması gerekse akademik yazındaki boşluğun doldurulması konularında yararlı
olacağı düşünülmektedir.
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ÖZET
Turizm endüstrisi dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Ulusal ekonomiye
katkıda bulunmasının yanı sıra sosyal ve kültürel etkileşimi artırmaktadır. Dünya Seyahat
ve Turizm Konseyi’nin (WTTC) verilerine göre, dünya turizm sektörü 2003 yılından beri
yılda ortalama % 6 oranında büyümektedir (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi, 2015). Bu
büyümeye paralel olarak turistik faaliyette bulunan kişi sayısıda artış göstermekte ve
dolayısıyla turizm arzında çeşitlilikler de artmaktadır. Ülkemizde turizm destinasyonları
ve çeşitlilikleri oldukça fazladır. Bu noktada turistin kendine en uygun destinasyonu
seçmesi ve karar vermesi oldukça zor olmaktadır.
Konya ili ülkemizdekültür ve inanç turizmi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir.
Bu bağlamda bu çalışmada, Konya ilinin turizm sektörü açısından sahip olduğu değerler
(Mevlana Müzesi, Çatalhöyük, Kubad Abad Sarayı, Alaaddin Cami, Kilistra ve Sille antik
kentleri, Aziziye Cami, Eflatun Pınar, Eşrefoğlu Cami, Şemsi Tebrizi Türbesi ve Nasreddin
Hoca) değerlendirilmiştir. Destinasyon özellikleri olan çekicilik, ulaşılabilirlik, olanaklar,
uygun paketler ve aktiviteler, değerlendirme kriterleri olarak ele alınmıştır. Bu kriterlerin
ağırlık dereceleri Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) yöntemiyle belirlenmiştir. Elde edilen
kriter ağırlıkları ve değerleriçok kriterli karar verme tekniklerinden TOPSIS
yöntemikullanılarak destinasyonlar değerlendirilmiş ve bu ildeki en popüler destinasyon
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: DestinasyonÖzellikleri, Turizm Çekicilikleri,Çok Kriterli
Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Süreci, TOPSIS.
GİRİŞ
Gittikçe artan sayıda insan turizmin sunduğu hizmetlerden faydalanarak bir dizi
ihtiyaçlarını (dinlenme, eğlenme, gezme-görme, eğitim, kültür, spor, sağlık, din, dil, vb.)
karşılama isteği doğrultusunda turizm hareketlerine katılmaktadırlar. 2013 yılı itibariyle
uluslararası turizme katılan kişi sayısı 1,087 milyar iken, 2030 yılı itibariyle uluslararası
turizme katılan kişi sayısının 1,8 milyara ulaşması beklenmektedir (UNWTO, 2012).
Çalışmanın karar problemi ve amacı; ülkemizde kültür ve inanç turizmi bakımından
oldukça önemli bir yere sahip olan Konya ilinde bulunan çekiciliklerin (Mevlana Müzesi,
Çatalhöyük, KubadAbad Sarayı, Alaaddin Cami, Kilistra ve Sille antik kentleri, Aziziye
Cami, Eflatun Pınar, Eşrefoğlu Cami, Şemsi Tebrizi Türbesi ve Nasreddin Hoca)
destinasyon özelliklerine ilişkin olarak sıralanması ve öncelikli destinasyonun
belirlenmesidir. Çalışma sonucunda alt sıralarda olan destinasyonların turizm
faaliyetlerinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımlarının yapılması,
turistlerin beklentilerini karşılayan tur programlarının yapılması ve müşteri
memnuniyetinin artırılması açısından önem taşımaktadır.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Turizmde Destinasyon Özellikleri
Rekabetin hızla arttığı ve küreselleşmenin kendini her geçen gün daha fazla hissettirdiği
turizm endüstrisinde destinasyonlar, turizm olayı için oldukça önemli birer faktördür.
Ülkelerin kendilerine hedef olarak koydukları turizm gelirlerine ulaşmaları mevcut
destinasyonların bileşenleri sayesinde mümkün olabilmektedir. Destinasyonların
özelliklerini ve türlerini anlamak, destinasyon pazarlaması açısından son derece önemlidir
(Buhalis, 2000: 2). Turistik destinasyonlar benzerlikler gösterse de bir coğrafi mekân olması
nedeniyle bir destinasyonu mutlak suretle diğer destinasyonlardan farklı kılan bazı
özellikler söz konusudur. Bu farklılığın nedeninin destinasyona ait özellikler ve yapısı
olduğu belirtilmekte ve bu yapının yönetimi çeşitli ülkelerde profesyonel kuruluşlarca
yönetilmektedir (Hosany, Ekinci ve Uysal, 2006). Bu noktadan hareketle çalışmada
kriterler olarak destinasyon özellikleri kullanılmıştır.
Genel olarak destinasyonları oluşturan özellikler altı ana başlıkta toplamaktadır (Buhalis,
2000: 98):
• Çekicilikler (Attractions): Doğal, insan yapımı, mimari yapılar, kültürel miras, özel
etkinlikler.
• Ulaşılabilirlik (Accessibility): Deniz, hava, kara ve demir yolu gibi tüm ulaşım sistemleri.
• Olanaklar (Amenities): Konaklama ve yeme içme tesisleri, perakendeciler ve diğer
turistik tesisler,
• Uygun paketler (Availablepackages): Önceden hazırlanmış paket organizasyonlar,
• Aktiviteler (Activities): Turistlerin destinasyonu ziyareti sırasında yararlanabileceği
bütün aktiviteler,
• Destekleyici hizmetler (Ancillary): Turistler tarafından kullanılan bankalar, iletişim
kanalları, postane, hastane gazete bayileri vs.
Destekleyici hizmetler özelliği, ele alınan alternatifleri değerlendirmede turistik özellikleri
temsil etmediği için karar problemine dahil edilmemiştir.
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yöntemi ve TOPSIS Yöntemi
AHP çok kriterli karar vermenin modellerinden biridir. Bu yöntem, çeşitli konulardaki çok
ölçütlü karar problemlerinin çözümünde sıkça kullanılmaktadır. AHP ile problem
çözümünde, öncelikle amaç (problem) belirlenmekte, daha sonra amaçtan yola çıkılarak
AHP çözüm aşamaları uygulanmaktadır. AHP ile çözüm aşamaları şu şekilde işlemektedir
(Timor 2011:18, Önder ve Önder 2014: 23-24);
1.Adım: Karar verme problemi tanımlanır ve amaç belirlenir.
2.Adım: Amacı gerçekleştirmek için gerekli karar kriterleri belirlenir.
3.Adım: Muhtemel karar alternatifleri belirlenir.
4.Adım: Karar probleminin hiyerarşik yapısı oluşturulur.
5.Adım: Hiyerarşinin her seviyesi için kriterlerin ikili karşılaştırılması ve özvektörlerden
yararlanarak kriterlerin önem dereceleri belirlenir.
6.Adım: Bir önceki adımda elde edilen karşılaştırma matrislerinin tutarlılıkları araştırılır.
7.Adım: Alternatif ve kriterlere ait önem dereceleri (ağırlıklar) belirlenir. En yüksek
ağırlığa sahip olan alternatif en iyi alternatif, en yüksek ağırlığa sahip olan kriter en önemli
kriter olarak belirlenir.
AHP’nin tek başına kullanıldığı çalışmalar olduğu gibi başka yöntemler ile
bütünleştirilerek kullanıldığı çalışmalar da literatürde mevcuttur. Bu yöntemlerden biri de
TOPSIS yöntemidir. TOPSIS yöntemi Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında ortaya
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konulmuştur. Daha sonra Chen ve Hwang (1992) tarafından, Hwang ve Yoon (1981)’nun
geliştirdiği yöntemi bulanık durumlara uygulanmıştır. Bundan sonra yapılan bulanık
TOPSIS çalışmalarında ise, Liang (1999), bulanık çok nitelikli karar verme problemi için
ideal ve ideal olmayan noktalara dayalı bir yöntem geliştirerek, bu yöntemle farklı
kriterlerin ağırlıklarını ortaya koymak ve değerlendirebilmek için alternatiflerin her bir
kriter ile karşılaştırıldığı karar matrislerinden faydalanarak bulanık küme teorisini ve
hiyerarşik yapı kavramlarını bir arada kullanmıştır. (Erginel vd., 2010: 82). Kriterlerin
alabileceği maksimum ve minimum değerler arasında ideal duruma göre karşılaştırılması
gerekmektedir (Demireli, 2010:104). İdeal çözüm, tüm kriterler sağlandıktan sonra tercih
edilen alternatiflerin bu kriterleri olması gereken düzeylerde yani ideal seviyelerde yerine
getirmesidir. Eğer ideal çözüm uygulanamaz ya da ulaşılamaz olursa, o zaman ideal
çözüme en yakın noktanın seçilmesi gerekmektedir. Pozitif-ideal, çözüme en yakın çözüm
iken, negatif-ideal, çözüme en uzak çözüm olarak kabul edilmektedir.
YÖNTEM
AHP’nin temel prensiplerden biri ayrıştırmadır. Ayrıştırma; problemi hiyerarşik olarak
yapılandırmayı ifade etmektedir (Saaty, 1986: 841). Amaç, kriterler ve alternatifler
hiyerarşik yapılandırmanın üç temel seviyesidir. Daha karmaşık problemler ana kriterlere
ait alt kriterleri de kapsayabilir. Karar hiyerarşisini oluştururken seviyelerin sayısı
problemin karmaşıklığına ve karar vericinin problemi çözerken ihtiyaç duyduğu ayrıntıya
inme derecesine bağlıdır (Zahedi, 1986: 98). Bununla birlikte her seviyede karşılaştırılacak
kriter ve alternatif sayısı dokuzu geçmemelidir (Saaty ve Özdemir, 2003: 233). Bu bağlamda
çalışmada Konya ilinde bulunan destinasyon bölgelerinden Mevlana Müzesi, Çatalhöyük,
Kubad Abad Sarayı, Alaaddin Cami, Kilistra ve Sille antik kentleri, Aziziye Cami, Eflatun
Pınar, Eşrefoğlu Cami, Şemsi Tebrizi Türbesi ve Nasreddin Hoca hiyerarşik yapının
alternatifi olarak değerlendirmeye alınmıştır. Destinasyon bölgelerini değerlendirme
kriterleri olarak taçekicilik, ulaşılabilirlik, olanaklar, uygun paketler ve aktiviteler
çalışmada kullanılmıştır. Bu kriterlerin ağırlıklarını belirlemek üzere Konya ilinde faaliyet
gösteren seyahat acentalarından Saaty’nin değerlendirme ölçeğine göre hazırlanmış anket
formu yoluyla değerlendirmeleri alınmıştır. Daha sonra her bir karar vericinin kişisel
yargıları, geometrik ortalama yoluyla grup ortak kararına dönüştürülerek Super Decision
programında ağırlıkları hesaplanmıştır. Kriterlerin ağırlıkları TOPSIS tekniğinde
ağırlıklandırma ölçütleri olarak kullanılmıştır. TOPSIS hesaplamalarında Microsoft Office
Excel 2003 programı kullanılmıştır Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak
istenen alternatifler, sütunlarında ise karar vermede kullanılacak değerlendirme kriterleri
yer almaktadır. Her bir alternatifin aldığı kriter değeri her bir alternatif değerinin
karelerinin toplamının kareköküne bölünerek normalizasyon işlemi yapılır.
Çalışmanın analiz kısmında aşağıdaki sıralama takip edilmiştir:
1. Karar probleminin tanımlanması, hedef, kriterler ve alternatiflerin açık bir şekilde
belirlenerek hiyerarşik modelin oluşturulması,
2. Hiyerarşinin her seviyesi için kriterlerin ikili karşılaştırılması yapılarak kriterlerin önem
derecelerinin (ağırlıklarının) belirlenmesi,
3. TOPSIS karar matrisinin oluşturulması,
4. Normalize matrisin ve ağırlıklandırılmış normalize matrisin elde edilmesi,
5. İdeal ve negatif ideal çözüm değerlerinin elde edilmesi,
6. İdeal ve ideal olmayan noktalara olan uzaklık değerlerinin elde edilmesi,
7. İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanması.
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Çok kriterli karar verme yöntemleri ile ilgili olarak destinasyonlar üzerine yapılmış birçok
araştırma literatürde mevcuttur. Fakat destinasyon özelliklerine bağlı olarak yapılmış bir
çalışmaya rastlanmamıştır. Destinasyonların sahip oldukları bu özellikler turistler
tarafından destinasyon seçiminde dikkate alınmaktadır. Buna bağlı olarak, Konya ilinde
kültür ve inanç turizmi açısından önem taşıyan turistik destinasyonlar çok kriterli karar
verme yöntemlerinden AHP ve TOPSIS ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme
sonuçları en popüler destinasyon alanını ortaya koyması ve diğerlerinin de turizme daha
fazla kazandırılması, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yönlendirmesi bakımından
önemlidir. Ayrıca ilde bulunan seyahat acentalarında görev alan uzman kişilerin
değerlendirmeleri, destinasyon özelliklerinin ağırlıklarının belirlenmesinde ve
destinasyonların özelliklerin bağlı olarak değerlerin ne ölçüde etkili olduğunun tespit
edilmesi açısından önemli olarak görülmektedir.
AHP Yöntemiyle Kriterlerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi
Uygulamanın karar problemi ve amacı; uzmanların vermiş olduğu puanlar kapsamında
“Konya ilinde yer alan çekiciliklerden en popüler olanın belirlenmesi” dir. Konya ilinde en
popüler destinasyonun seçimine ilişkin kriterler olarak destinasyon özellikleri olan
çekicilik, ulaşılabilirlik, olanaklar, uygun paketler ve aktiviteler seçilmiştir. Bu bağlamda
karar probleminde5kriter bulunmaktadır.
Alternatifler olarak ise ilde bulunan ve tarihi, kültürel değere sahip
destinasyonlarseçilmiştir (Mevlana Müzesi (M), Çatalhöyük (Ç), Kubad Abad Sarayı (K),
Alaaddin Cami (A), Kilistra ve Sille antik kentleri (K-S), Aziziye Cami (Azi.), Eflatun Pınar
(Ef.), Eşrefoğlu Cami (Eş.), Şemsi Tebrizi Türbesi (Ş) ve Nasreddin Hoca (N)). Dolayısıyla
Karar probleminde 10 alternatif bulunmaktadır. Bu bilgiler ışında Karar Probleminin
Hiyerarşik Modeli oluşturulmuştur. Probleme ilişkin model yukarıdan aşağıya olacak
şekilde oklar ile birleştirilmiştir (Şekil.2).

Modelde tüm kümeler, düğümler oluşturulduktan sonra kriterler kümesinde bulunan
düğümlerin (çekicilik, ulaşılabilirlik, olanaklar, uygun paketler ve aktiviteler) amaç
düğümü (en iyi destinasyonun seçimi) dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada
kullanılan veriler, Saaty’nin 1-9 ölçeği (Tablo-1) kullanılarak Konya ilinde faaliyet gösteren
5 adet seyahat acentasındaki uzman yargılarının geometrik ortalaması alınmıştır.
AHP yöntemi, bireysel ve grup kararlarında uygulanabilmektedir. Eğer karar tek kişi değil
de bir grup ilgilinin katılımı sonucu alınıyor ise bu duruma grup karar verme ile AHP adı
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verilmektedir (Giriner ve Çevdar, 2007: 104-105). AHP’de grup kararı verilirken yaygın
olarak kullanılan yöntemlerden birisi ikili karşılaştırma matrislerinde yer alan bireysel
yargıların birleştirilmesidir. Bir grubun yargılarının birleştirilmesinde karar vericilerin eşit
öneme sahip olduğu durumlarda geometrik ortalama en uygun metottur (Forman ve
Peniwati, 1998: 169, Asma ve Bahurmoz, 2006: 10, Timor 2011: 38, Ömürbek ve Tunca 2013:
56-57, Önder ve Önder 2014: 35-37, Çelik, 2007: 74). Hesaplanan geometrik ortalama değeri
1-9 arasında ise karşılaştırma sonucu Super Decision programı anket formunun sol tarafına
değişiklik yapmadan girilmiştir. Geometrik ortalama ondalıklı bir sayı ise yakın olduğu
tamsayı değeri alınmıştır. Karar vericilere ait hesaplanan geometrik ortalama değeri 0-1
aralığında ise “1” değeri, bu değere bölünür (1/0,60 gibi). Bölme sonucu elde edilen değer
ondalıklı çıkması halinde yakın olduğu tam sayı değeri dikkate alınarak “1/ elde edilen
değer” şeklinde hesaplanır. Tablo 3’de ortak görüş sütununda yer alan kesirli rakamlarla
bu şekilde belirlenmiştir ve Super Decision programı anket formunun sağ tarafında yer
alacak şekilde hesaplamalara dahil edilmiştir (Ömürbek ve Tunca 2013: 58-59). Veri girişi
yapıldıktan sonra kriterlere ilişkin matris oluşturulmuştur.
Genellikle karmaşık bir karar problemi nicel (kantitatif) ve nitel (kalitatif) kriterleri kapsar.
Bu nedenle ikili karşılaştırmalardan elde edilen yargılamalar doğası gereği sübjektiftir.
Aynı zamanda insan doğasının gereği karşılaştırmalar tutarlı (consistent) olmayabilir.
Karşılaştırmalardaki tutarsızlık, alternatiflerin sıralanma tercihlerinin öncelik değerlerinin
tutarsız olması sonucunu doğurabilir. Tutarsızlık oranının “0” olması karar verici
yargılarında tümü ile tutarlı olduğunu göstermektedir. Bu oranın %10 ve daha aşağı
olması genellikle kabul edilebilir bulunmaktadır (Hafeez vd., 2002: 39, Forman ve Selly,
2001: 49). Çalışmada geometrik ortalaması alınarak hesaplanan karar vericilerin bireysel
yargılarının ikili karşılaştırmalarının tutarsızlık değeri (0,09828<0,10) kabul edilebilir
sınırlar içinde olduğu için öncelik vektörüne ait değerler yorumlanabilir kabul edilmiştir.
Tablo 1. AHP’den Elde Edilen Kriterlerin Ağırlıkları
Kriterler
Ağırlıklar
Çekicilik

0,46

Olanaklar

0,27

Ulaşılabilirlik

0,18

Aktiviteler

0,06

Uygun Paketler

0,03

Bu bağlamda karşılaştırmalar sonucu kriterlerin ağırlık değerleri şu şekildedir; Çekicilik
(0,46), Olanaklar (0,27),Ulaşılabilirlik (0,18), Aktiviteler (0,06), Uygun paketler (0,03). Bu
sonuçlara göre karar vericiler için destinasyon seçiminde en önemli kriter Çekicilikler, en
önemsiz kriter ise Uygun paketler’dir.
Burada kriterlere ilişkin ağırlık değerleri TOPSIS yöntemi ile hesaplamalar yapılırken
kullanılacaktır.
TOPSIS Yöntemi İle Karar Verme
Karar matrisi, TOPSIS tekniğinde karar verici tarafından oluşturulması gereken ilk
matristir. Karar verici satırlarda karar noktalarını gösterirken sütunlarda ise faktörlere yer
verir. Karar matrisinin oluşturulmasında kullanılan değerler Konya ilinde faaliyet
gösteren 5 adet seyahat acentasından elde edilmiştir. Bu seyahat acentalarından
destinasyonları kriterleri (Çekicilik, Olanaklar, Ulaşılabilirlik, Aktiviteler, Uygun paketler)
esas alarak karşılaştırmaları istenmiştir. Her destinasyon için kriter değerleri anket formu
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uygulanarak elde edilmiştir. Anket formunda 5 ayrı kriter ve 10 destinasyon olduğu göz
önünde alındığında birbirleri ile karşılaştırılması sonucu toplamda 275 soru yer
almaktadır. Yani her bir kriter için 55 adet soru bulunmaktadır. Bu değerler, acentada
görev yapan uzman kişilerin görüşleri esas alınarak elde edildikten sonra ortalamaları
alınmıştır. Konya ili çekiciliklerine ilişkin uzman değerlendirmeleri ve AHP tekniği ile elde
ettiğimizkriterlere ait ağırlıkların bulunduğu karar matrisi Tablo-2’ de görülmektedir.
Tablo 2. TOPSIS Karar Matrisi ve Kriterlerin Ağırlıkları
Ağırlık
0,46
0,18
0,27
0,03
Alternatifler
Çekicilik Ulaşılabilirlik Olanaklar Uygun Paketler
Mevlana Müzesi
4,60
4,10
4,40
6,50
Çatalhöyük
3,22
1,09
0,98
0,94
Kubadabat Sarayı
1,48
0,48
0,46
0,63
Alaaddin Cami
1,93
3,14
2,86
2,00
Kilistra Sille
0,96
0,72
1,08
1,25
Aziziye Cami
1,00
1,2
1,80
0,80
Eflatun Pınar
1,08
0,75
1,00
1,25
Eşrefoğlu Cami
4,67
1,00
1,00
2,33
Şemsi TebriziTürbesi
3,00
2,00
2,00
1,50
Nasreddin Hoca
1,00
1,00
1,00
2,00

0,06
Aktiviteler
7,30
1,17
0,64
2,21
2,33
1,40
0,58
0,83
2,00
3,00

Bundan sonraki aşamada; Normalize matrisin elde edilmesinde her bir alternatife karşılık
gelen karar kriter değerlerinin kareleri alındıktan sonra her bir sütuna ait değerler
toplanarak karekökü alınmıştır. Daha sonra her bir normalize edilmiş matris değeri, AHP
yöntemi ile elde edilen kriterlerin önem derecesi (ağırlıkları) ile çarpılarak
Ağırlıklandırılmış Normalize Matris değerleri elde edilmiştir. İdeal çözüm değerleri için
her sütuna ait maksimum değerler dikkate alınmıştır. Negatif ideal çözüm değerleri için
ise her sütuna ait minimum değerler dikkate alınmıştır. Her kritere ait olan sütundaki
değerlerden pozitif ideal ve negatif ideal değerler çıkarılarak sırasıyla pozitif ve negatif
ideal çözüme uzaklık değerleri belirlenmiştir.
Tablo 2’de yapılan hesaplamalara göre, Çekicilik kriteri açısından Eşrefoğlu Cami (4,67),
Ulaşılabilirlik kriteri açısından Mevlana Müzesi (4,10), Olanaklar kriteri açısından Mevlana
Müzesi (4,40), Uygun paketler kriteri açısından Mevlana Müzesi (6,50), Aktiviteler kriteri
açısından Mevlana Müzesi (7,30) en yüksek değere sahiptir.
Çözüm

İdeal çözüme göreli yakınlığın hesaplanmasında yandaki formül
kullanılmaktadır. Bu formüle göre sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. İdeal Çözüm Tablosu
Alternatifler

S

Si

C

Sıralama

Mevlana Müzesi

0,126813

0,284697

0,691835

1

Alaaddin Cami

0,082887

0,140091

0,628273

2

Şemsi Tebrizi Türbesi

0,132635

0,136482

0,507147

3

Eşrefoğlu Cami

0,220608

0,202667

0,478807

4

Çatalhöyük

0,18466

0,125608

0,404837

5

1177

Aziziye Cami

0,162297

0,06129

0,274121

6

Nasreddin Hoca

0,18769

0,032555

0,147813

7

Kilistra Sille

0,191139

0,029841

0,135039

8

Kubadabat Sarayı

0,209808

0,028126

0,118209

9

Eflatun Pınar

0,193314

0,025338

0,115883

10

Konya ilinde değerlendirmeye alınan destinasyon özellikleri (çekicilik, ulaşılabilirlik,
olanaklar, uygun paketler, aktiviteler), seyahat acentası yetkililerinin vermiş olduğu
değerlendirme puanı dikkate alınarak ağırlıklandırılmıştır. Sonuç olarak destinasyon
özellikleri bir bütün olarak dikkate alındığında Konya ilindeki en gözde destinasyon
merkezi Mevlana Müzesi (0,6918)‘dir. Mevlana Müzesi’ni sırasıyla Alaaddin Cami (0,6282)
ve Şemsi Tebrizi (0,5071) takip etmektedir.
SONUÇ
Günümüzde müşteriler artık tatil destinasyonu seçimlerinde daha seçici ve bilinçli bir
halde tercih yapmaktadırlar. Ülkemizde gidilecek destinasyonun çeşitliliği, turistlere bir
karar verme konusunda birtakım zorluklar yaratabilmektedir. Dolayısıyla sektörün en
önemli parçalarından birini oluşturan destinasyonların tercih edilebilirliklerinin sağlaması
gerekmektedir.
Çalışmada inanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Konya ilinde bulunan önemli
çekim alanları tercih edilebilirlik açısından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede destinasyon
pazarlamasında önemli bir yere sahip olan seyahat acentalarındaki uzman kişilerin
çekiciliklere ilişkin puanlamaları, kriterlerin ağırlıklarını belirlemek üzere Saaty 1-9
ölçeğinden yararlanılarak ağırlıkları hesaplanmıştır. Kriterlerin ağırlıkları ve seyahat
acentası uzmanlarının puanlamaları TOPSIS tekniğinde birleştirilerek alternatif 10 çekici
destinasyondan en popüler olanı saptanmıştır.
Destinasyon özellikleri dikkate alındığında Çekicilik (0,46) en önemli kriter olarak
karşımıza çıkmaktadır. Diğer kriterler ağırlık puanlarına göre sırasıyla Olanaklar (0,27),
Ulaşılabilirlik (0,18), Aktiviteler (0,06) ve Uygun Paketler (0,03) şeklindedir. Destinasyonun
sahip olduğu imkanlar ve turistin destinasyona kolay bir şekilde ulaşabilmesi önemli iki
kriter olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, özellikle ilçelerde yer alan ve genellikle tur
güzergahlarına alınmayan destinasyonların ilgili kurum ve kuruluşlar ile yetkililer
tarafından turizme kazandırılması hem ülke hem de bölge bazında destinasyonun
gelişimine katkıda bulunabilir.
Değerlendirmeye alınan destinasyon özellikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde
Konya ilinde değerlendirmeye alınan ve ziyaret için en çok tercih edilen Mevlana
Müzesi’dir. TOPSIS yöntemi ile yapılan hesaplama sonuçlarına göre, ideal çözüm
tablosunda ilk 3’te yer alan destinasyonların (Mevlana Müzesi, Alaaddin Cami, Şemsi
Tebrizi Türbesi) şehir merkezinde yer alması ve sahip oldukları olanaklar bakımından
destinasyon popülaritesini artırıcı yönde etki sağladıkları söylenebilir. Ayrıca ilçelerde yer
alan destinasyonların (Eflatun Pınar- Beyşehir, Nasreddin Hoca- Akşehir gibi) da
ulaşılabilirlik bakımından şehir merkezine kıyasla dezavantajlı konumda olduğu
söylenebilir.
Bu çalışma uzman görüşlerinden yararlanılmış ve çok kriterli karar verme tekniklerinden
olan TOPIS yöntemi ile destinasyonların tercih edilebilirlikleri irdelenmiştir. Çalışmanın
benzerleri geçmiş yıllarda yapılmış olsa da inanç turizmi açısından Türkiye’nin en önemli
destinasyonları arasında yer alan ve köklü bir geçmişe sahip olan Konya ilinde böyle bir
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çalışmaya rastlanmaması, bu çalışmanın literatüre katkıda bulunacağını göstermesi
bakımından önemlidir. Bundan sonraki çalışmalarda çekiciliği az olmakla birlikte turizm
açısından önem arz eden bölge destinasyonlarının çekiciliklerinin artırılabilmesi için
nelerin yapılabileceğinin araştırılması hem sektör hem de akademik yazın açısından
önemli görülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmada, son yıllarda etkisini giderek arttıran alternatif turizm türü olarak
literatürde yerini alan kırsal turizm konu edinilmiştir. Bu bağlamda Antalya ilinin
Konyaaltı ilçesine bağlı köylerinde yaşayan yerel halkın kırsal turizme yönelik algılarının
belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı
olan Geyikbayırı köyünde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Çalışmada kolayda
örnekleme yöntemi ile veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Bu amaçla
köyden toplam 207 kişiye uygulanan anketin istatistiksel analizlere uygun olduğu
görülmüştür. Analizler bilgisayar ortamında ve SPSS 20.00 programı kullanılarak 0.05
anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Değerlendirilmeye alınan anket formlarından elde
edilen veriler frekans analizleri, t testi ve Anova (Tek yönlü varyans) analizi
uygulanmıştır. Ankette yerel halkın kırsal turizmi nasıl algıladığı, turizme ne kadar açık
olduğu ve kırsal turizminin gelişmesi için nelerin yapılması gerektiği ölçülmeye
çalışılmıştır. Yapılan araştırmadan elde edilen sonuca göre; yöre halkının turizm
konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı, turizme gereken önemi vermediği, bölgenin
gelişimi için turizm yatırımlarının yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Yerel halk
yatırımların yapılması neticesinde istihdamın artacağını aynı zamanda bölgede turizmin
sürdürülebilirliğini sağlamak için de doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması
gerektiğini düşünmektedir.
Anahtar Kelimeler: Geyikbayır, Konyaaltı, Kırsal Turizm, Yerel Halk
GİRİŞ
Değişen yaşam tarzlarıyla birlikte insanlar, tatil seçimlerinde farklılıklar aramaktadırlar.
Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak, dinlenmek için ideal bir seçim olan kırsal turizme
gün geçtikçe talep artmaktadır. Doğal kaynakların, yaylaların, mağaraların, dağların,
fauna ve floranın giderek önem kazanmasıyla birlikte kırsal alanlar kırsal turizm için
potansiyel birer destinasyon haline gelmiştir. Aynı zamanda kırsal turizm sektörünün
bölgesel kalkınma ve yöredeki turizm kaynaklarının etkin kullanımı konusunda büyük
bir yeri ve önemi vardır (Yurcu ve Kasalak, 2016). Literatürde kırsal turizm tanımı
üzerinde birçok görüş ayrılığı bulunmaktadır. Dünya turizm literatürüne bakıldığı
zaman, uzmanlar tarafından; çiftlik turizmi, köy turizmi, yayla turizmi, tarım turizmi,
ekoturizm gibi farklı isimlerle adlandırılıp anlatıldığı görülmektedir. Bu durumun temel
sebebi kırsal turizmin kapsamı hakkında ortak bir düşünceye sahip olunmamasıdır
(Akça ve vd.,2001). Ligtenberg ve arkadaşlarına (2000) göre; kırsal bölgelerde
gerçekleştirilen turizm faaliyetlerini tanımlamak için çeşitli terimler kullanılmıştır.
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Agroturizm, çiftlik turizmi, kırsal turizm, yumuşak turizm, ekoturizm, alternatif turizm
şeklinde farklı adlandırılan bu ifadelerin aynı zamanda ülkeler arasında da farklı
anlamları bulunmaktadır. Nitekim Şerefoğlu (2010)’da kırsal turizm denilince, ülkeler
arasındaki farklılıkları şu örneklerle sıralamıştır: Finlandiya’da kırsal kulübe kiralama,
Slovenya’da çiftlikleri ziyaret etme ve gece konaklama, Hollanda ve Fransa’da kamp
yapma, Macaristan’da köy turizmi, Doğu Avrupa’da ise ikinci bir eve sahip olma.
Avrupa Birliği tarafından yapılan tanıma göre; “Kırsal turizm; tarımsal ya da yerel
değerlerle bir arada hoşça zaman geçirmeyi amaç edinen turistlere, beklentileri
doğrultusunda küçük ölçekli işletmelerde konaklama, yeme-içme ve diğer hizmetlerin
sunulduğu ve küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür ”(Aydın 2011;
Kuşat, 2014;). Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre ise kırsal turizm, yalnızca
tarımsal veya çiftlik turizmini değil, kırsal alandaki tüm turizm faaliyetlerini
kapsamaktadır. Kırsal tabanlı tatiller kapsamında; yürüyüş, tırmanış, macera tatilleri,
kano-rafting, bitki gözlemciliği, kuş gözlemciliği ve foto safari gibi doğa çalışmaları,
avcılık, bisiklet turları, at binme, kırsal miras çalışmaları, kır manzarası izleme, küçük
köy/kasaba turları, kırsal alan gerektiren dinlenme amaçlı tatilleri, küçük ölçekli
konferanslar, kırsal festivaller, nehir ve göl balıkçılığı ile doğa sporları sayılabilir (Kuter
vd., 2013). Akça (2004)’nın tanımına göre kırsal turizm; “İnsanların devamlı ikamet
ettikleri yerler dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda çiftçilerin ürettikleri mal ve
hizmetleri, yörenin doğal dokusuna uygun mekânlarda talep ederek ve yörede para
arttırma arzularını minimize ederek geçici konaklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler
bütünüdür.”
Kırsal turizmin yerel halk üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik çalışmaların ise
literatürde gün geçtikçe arttığı söylenilebilir. Kırsal turizmin giderek popüler olmasıyla
birlikte kırsal yerlere talep artmış ve bu durum yörede yaşayan halkı etkilemeye
başlamıştır. Ekonomik olarak yöreyi kalkındıran kırsal turizmin olumlu etkisi olduğu
gibi çevresel olarak olumsuz etkisinden de söz etmek mümkündür. Yapılan bazı
çalışmalar turizmin sosyo-kültürel etkisinin yerel halk ile turistler arasında çatışmalara
neden olduğunu göstermektedir.
Türker ve arkadaşı (2014), Dalyan destinasyonu üzerine yaptıkları çalışmada; kırsal
kesimde yaşayan yerel halkın uluslararası bir kültür karşılaşmasında savunmasız
kalmaması için eğitilmesi gerektiğini ve turizm bölgelerinde yaşayan yerel halkların
turistlerin kültürleri ve yaşam tarzlarıyla karşılaştıklarında bu yaşam tarzlarına karşı
düşmanca tavır sergilemeden kendi kültürlerini ve yaşam tarzlarını nasıl
koruyabileceklerini öğrenmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Özdemir ve arkadaşı
(2010) Afyonkarahisar halkına uyguladıkları anket sonucunda, yerel halkın turizm
aktivitelerine katıldıklarını, turizme ve turiste olumlu olarak baktıklarını, turizm olayını
ekonomik bir olay olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Solmaz (2014)’ın Burdur halkı
üzerinde yaptığı çalışmanın sonucuna göre ise; Burdur’un zengin bir turizm
potansiyeline sahip olduğunu fakat bu potansiyeli yeterince kullanamadığını, turizmin
gelişmesi için bölgede turizm yatırımlarının artması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
Giritlioğlu ve Bulut (2015) Gaziantep ilinde yaşayan yerel halk üzerine yaptıkları
çalışmada; yerel halkın Gaziantep mevcut turizm olanaklarını algılama düzeylerinin
olumlu olduğunu fakat halkın turizm bilincinin henüz gelişmemiş olduğu sonucuna
varmışlardır. Bununla birlikte Gaziantep ile ilgili tanıtım ve organizasyon eksiklikleri
olduğunu, turizm yatırımlarının yeterli olmadığını belirtmişlerdir.Butler (1980) ise,

1181

halkın turizme bakış açısına bambaşka bir boyut kazandırmıştır; ona göre, bir bölgede
turizm faaliyetlerinin gelişmeye başladığı süreçte, turizmin ekonomik katkılarından
dolayı yerel halkın turizme karşı olumlu desteğinin bulunduğunu, olumlu bir bakış
açısına sahip olduğunu ama ilerleyen süreçte sosyal, kültürel ve çevresel problemler
hakkında endişelerin gelişmesiyle birlikte turizm desteğinin gerilemeye başlayacağını ve
bakış açısında değişiklikler yaşanacağını belirtmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada ana kütleyi oluşturan kişi sayısının fazla olması, havaların ısınmasıyla birlikte
birçok ailenin yaylalara çıkması, zaman ve maliyet gibi sınırlılıklar nedeniyle örnekleme
yoluna gidilmiştir. Örneklem hacmi belirlenirken %95’lik bir güven aralığı esas
alınmıştır. Bu amaçla kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak, anket tekniğinden
faydalanılmıştır. Çalışmada; Doğan ve Üngüren (2012) tarafından geliştirilmiş olan ölçek
kullanılmıştır. Ayrıca Solmaz (2014) tarafından Burdur halkına uygulanmıştır. Anket
formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik sorular, ikinci bölüm ise,
turizm potansiyeli kullanımı ve geliştirilmesine yönelik yerel halkın görüşlerini
belirlemeyi amaçlayan önermelerden oluşmaktadır. Ölçekte 5’li Likert (1:Hiç
katılmıyorum, 5:Tamamen Katılıyorum) derecelendirme sistemi kullanılmıştır.
Araştırmanın Hipotezleri
Geyikbayır halkının kırsal turizme yönelik bakış açısına dair hipotezler aşağıdaki gibidir:
H1: Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; cinsiyetler arasında istatistiksel açıdan anlamlı
bir farklılık vardır.
H2: Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; medeni durumlar arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık vardır.
H3: Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; yaşlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılık vardır.
H4: Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; eğitim durumu arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık vardır.
H5: Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; meslek grupları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık vardır.
ÖRNEKLEM ALANI
Konyaaltı, Antalya'nın batı ucunda yer alan, aynı adı taşıyan plajlarıyla ünlü bir ilçedir.
Plaj, şehrin batı kısmında falezlerin bittiği noktadan başlayarak, Antalya limanına kadar
4-5 km boyunca uzanmaktadır. Antalya - Kemer karayolu üzerinde bulunan ilçe yerli ve
yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Bugün Konyaaltı olarak adlandırılan bölgenin, yakın
tarihimize kadar, Antalya'nın falezler üzerinde yer almasından dolayı "Koyaltı" adıyla
anıldığı ve halk dilinde söylene söylene Konyaaltı'na dönüştüğü belirtilmektedir. Coğrafi
konum bakımından Konyaaltı İlçesi, Antalya ilinin batısında Kemer ilçesinden önce yer
alır. Kuzey doğudan Kumluca ve Korkuteli ilçeleri, kuzeyden Döşemealtı ve Kepez
ilçeleri, doğudan Muratpaşa İlçesi ile komşudur. Güneyinde Akdeniz ve Konyaaltı
plajları bulunmaktadır. Feslikan yaylası ve Saklıkent Kayak merkezi ilçenin sınırları
içerisinde yer almaktadır. Yüzölçümü 562,4 km2’dir.
Genel ekonomik yapısı değerlendirildiğinde; Konyaaltı ilçesinin asıl ekonomik ve ticari
faaliyeti turizm sektörü ve bu sektöre bağlı olarak gelişen diğer hizmet sektörleridir. Bu
alanda tatil köyleri ve oteller çok sayıda insana iş olanağı sağlamaktadır. Turizmden
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sonra sırayı narenciye ve seracılık başta olmak üzere tarım ve hayvancılık takip
etmektedir.
Kış mevsiminde, Aralık – Mart ayları arasında günlük ortalama 1.000 kişinin ziyaret
ettiği, ilçe merkezine 40 km mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi de kış mevsiminde
ilçede bir canlılık meydana getirmektedir. Çakırlar, Doyran bölgesi ile Akdamlar,
Hacısekililer ve Çağlarca köylerinde, yöreye özgü taze ve sıcak gözleme, börek yapan,
aile işletmeleri ekonomik bir faaliyet olarak bölge ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Her mevsim faal olan bu sektörde ortalama 2.000 kişi çalışmaktadır. Hafta sonları yöresel
pazarların kurulmasıyla birlikye yöreye alışveriş yapmak isteyen binlerce insan
gelmektedir (konyaalti.bel.tr,ErişimTarihi:06.09.2016).
Şekil 1.Yıllara Göre Konyaaltı Nüfus Durum Grafiği

Kaynakça: Konyaaltı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2015 tarihi
itibariyle Konyaaltı ilçenin toplam nüfusu 154.920’dir.
Antalya ilinin köylerinde yaşayan yerel halkın kırsal turizme yönelik algılarının
belirlenmesi amaçlanan araştırmanın evrenini, Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı
Geyikbayırı’nda yaşayan yerel halk oluşturmaktadır.
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Şekil 2. Geyikbayır’ın Coğrafi Konumu

Kaynakça: Konyaaltı Belediyesi 2015 Faaliyet Raporu

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK
Yerel halkın turizme bakış açısını ortaya koymak amacıyla ölçeğin güvenilirliğini
(Cronbach Alpha) belirlemek için güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi
sonucunda verilerin genel güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha Katsayısı) 0.827 olarak
tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenilir olması için güvenilirlik kat sayısının en az 0,70 olması
gerekmektedir (Altunışık vd.2007). Ural ve Kılıç (2006:286) güvenilirlik katsayısının 1’e
yaklaştıkça güvenilirliğin arttığını belirtmiştir.
ANALİZ VE BULGULAR
Uygulanan anketlerin değerlendirilmesinde “SPSS 20.00 Statistics” programı
kullanılmıştır. Değerlendirilmeye alınan anket formlarından elde edilen veriler frekans
analizleri, t testi ve Anova (Tek yönlü varyans) analizi uygulanarak test edilmiştir.
Yerel Halkın Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Araştırmaya konu olan yerel halkın demografik özellikleri Tablo 1’de özet olarak
gösterilmiştir. Bu çalışmaya katılanların %53.1’i erkek ve %46.9’u kadınlardan
oluşmaktadır. Yaş olarak, %15.0’ı 25 yaş ve altı, %10.1’i 26-35 yaş arası, %25.6’sı 36-45 yaş
arası, %27.1’i 46-55 yaş arası, %22.2’si 56 yaş ve üzerinde yaş grubuna sahip katılımcıların
katılımı söz konusudur. Katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde; ilköğretim
mezunu olanların %56.0’lık bir pay ile çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Meslek
gruplarında ise; kadınların 23.7’lik pay ile ev hanımı, erkeklerin 20.8’lik pay ile de çiftçi
olduğu ortaya çıkmıştır.
Tablo 1. Yerel Halkın Demografik Özellikleri
Cinsiyet

%
Yüzde
46,9

Eğitim Durumu

Kadın

f
Frekans
97

İlköğretim

f
Frekans
116

%
Yüzde
56,0

Erkek

110

53,1

Lise

74

35,7

Toplam

207

100,0

Önlisans

9

4,3

Yaş

f
Frekans

%
Yüzde

Lisans

6

2,9
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25 ve altı

31

15,0

Lisansüstü

2

1,0

26-35

21

10,1

Toplam

207

100,0

36-45

53

25,6

46-55

56

27,1

Öğrenci

f
Frekans
27

%
Yüzde
13,0

56 ve üzeri

46

22,2

Özel Sektör

25

12,1

Toplam

207

100,0

Devlet Memuru

2

1,0

Medeni Hal

f
Frekans

%
Yüzde

Esnaf

26

12,6

Bekar

51

24,6

Öğretmen

3

1,4

Evli

144

69,6

Ev Hanımı

49

23,7

Boşanmış

12

5,8

Emekli

16

7,7

Toplam

207

100,0

Çiftçi

43

20,8

Diğer

16

7,7

Toplam

207

100,0

Meslek

Yerel halkın Kırsal Turizm’i Algılama Şekline Yönelik Bulgular
Araştırma hipotezlerine ilişkin elde edilen bulgular ve yorumlar aşağıda verilmiştir.
Tablo 2. Yerel Halkın Cinsiyet Değişkenine Göre Kırsal Turizm Algısı Düzeyine İlişkin T- Testi
Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Cinsiyet

N

Ortalama

Std. Sapma

t
0,33

Kadın

97

4,19

0,41

Erkek

110

4,21

0,43

p
0,76

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan kadın ( x̅ = 4,1993) ve erkek ( x̅ = 4,2188)
katılımcıların algı ortalamalarında herhangi bir farklılık gözlenmemektedir. Yapılan t
testine göre, yerel halkın kırsal turizme yönelik algı düzeyinde cinsiyetler arası fark (t =
0,33 ; p = 0,76 > 0,05) anlamlı bulunmamıştır. Bu durumda; H1: “Yerel halkın kırsal
turizme bakış açısına göre; cinsiyetler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
vardır.” , hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 3. Yerel Halkın Medeni Durum Değişkenine Göre Kırsal Turizm Algısı Düzeyine İlişkin
One-Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Değişken
Bekar
Evli
Boşanmış

Varyans
Kaynağı
Gruplar
arası
Gruplar içi

Kareler
Toplamı
0,198

Serbestlik
Derecesi
2

Kareler
Ortalaması
0,096

F

0,558
36,262

204

p

0,573

0,178

Tablo 3’te Geyikbayır halkının kırsal turizm algısı düzeyine ilişkin one-way anova testi
karşılaştırılmasını gösteren dağılım incelendiğinde; yerel halkın medeni durum
değişkenine göre kırsal turizm algısı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık
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bulunmamıştır (f değeri = 0,558 ; p = 0,573 > 0,05). Bu bağlamda; H2: “Yerel halkın kırsal
turizme bakış açısına göre; medeni durum arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir
farklılık vardır.”, hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 4.Yerel Halkın Medeni Durum Değişkenine Göre Kırsal Turizm Algısı Düzeyine İlişkin
One-Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Varyans
Kaynağı

Değişken

25 yaş ve altı
26-35 yaş
36-45 yaş
46-55 yaş
56 yaş ve üstü

Kareler
Toplamı

Gruplar
arası

Serbestlik
Derecesi

1,398

4

Kareler
Ortalaması

f

p

0,350
2,014

Gruplar içi

35,063

204

0,094

0,174

Tablo 4 incelendiğinde yerel halkın kırsal turizm algısı ile yaş grupları arasında anlamlı
bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. (f değeri = 2,014 ; p = 0,094 > 0,05). Bu durumda,
H3: “Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; yaşlar arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık vardır.”,hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 5.Yerel Halkın Eğitim Durumu Değişkenine Göre Kırsal Turizm Algısı Düzeyine İlişkin
One-Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Değişken
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

Varyans
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Gruplar
arası

2,670

Serbestlik
Derecesi
4

Kareler
Ortalaması

F

p

0,668
3,991

0,004

Gruplar içi
33,790

202

0,167

Tablo 5 incelendiğinde yerel halkın kırsal turizm algısı ile eğitim durumu arasında
anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (f değeri = 3,991 ; p = 0,004 < 0,05). Bu
durumda, H4: “Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; eğitim durumu arasında
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır.”, hipotezi kabul edilmiştir. Kırsal
turizmi algılama düzeylerine ilişkin en düşük ortalama değerini ( x̅ = 4,1333) ilköğretim
mezunları oluştururken, en yüksek ortalama değerini ise (4,7667) lisansüstü mezunlar
oluşturmaktadır. Bu durum, eğitim seviyesinin yükseldikçe daha olumlu bir kırsal
turizm bakış açısının ortaya çıktığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 6.Yerel Halkın Meslek Grupları Değişkenine Göre Kırsal Turizm Algısı Düzeyine İlişkin
One-Way Anova Testi Karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım
Değişken

Varyans
Kaynağı

Kareler
Toplamı
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Serbestlik
Derecesi

Kareler
Ortalaması

f

P

Öğrenci
Özel Sektör
Devlet Memuru
Esnaf
Akademisyen
Öğretmen
Ev Hanımı
Emekli
Çiftçi
Diğer

Gruplar
arası

2,978

8

0,372

2,201

Gruplar
içi

33,483

198

0,29

0,169

Katılımcıların meslek gruplarına ilişkin kırsal turizm bakış açısı Tablo 6’da gösterilmiştir.
Ankete katılan yerel halkın kırsal turizm algılama düzeyleri ile meslek grupları arasında
istatistiki olarak anlamlı bir farkın olmadığı ortaya çıkmaktadır (f değeri = 2,201 ; p = 0,29
> 0,05). Bu durumda, H5: “Yerel halkın kırsal turizme bakış açısına göre; meslek grupları
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır”, hipotezi kabul edilmemiştir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışma bulgularından elde edilen sonuçlara göre, Geyikbayır yöre halkının turizm
konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığı için turizme gereken önemi vermediği ortaya
çıkmıştır. Yerel halk bölgenin gelişimi için turizm yatırımlarının yapılması gerektiğine ve
bu durumun istihdamı arttıracağı düşünmektedir. Yerel halk aynı zamanda turizmin
sürdürülebilirliğini sağlamak için doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtılması
gerektiğini düşünmektedir. Elde edilen hipotez sonuçlarına göre ise kırsal turizm
algısının cinsiyet, medeni durum, yaş ve meslek grupları değişkenlerinde farklılık
göstermediği ortaya çıkmıştır. Farklılık gösteren tek değişken ise eğitim durumudur. Bu
durumda eğitim seviyesinin yükselmesiyle kırsal turizm bilinci oluşumunun etkili
olduğu söylenilebilir. Kırsal turizm algısında olumlu bir bakış açısının yaratılması için bu
alanda iyi bir eğitimin verilmesi faydalı olacaktır. Bu bağlamda yerel halka bu alanda
eğitim verilebilir. Çünkü kırsal faaliyetler, Antalya gibi deniz turizminin yoğun yaşandığı
şehirlerde turizmin yıla yayılmasında ve yerel bölgelerin kalkınmasında önemli bir rol
oynamaktadır (Yurcu ve Rzazade, 2016) Araştırma bulgularından elde edilen diğer bir
sonuç ise katılımcıların çoğunluğunun orta yaş ve üzerinde olmasıdır. Bu durumun
sebebi ise bölgede yeterince iş olanağı olmamasından dolayı gençlerin başka bölgelere
göç etmesidir. Ayrıca eğitim ve sağlık hizmetlerinin bölgede yetersiz oluşu yerel halkın
şehir merkezine göç etmesine neden olmaktadır.
Geyikbayır halkına göre, bölgede kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte istihdam olanakları
artacaktır. Bu sayede turizm, bölgenin gelişiminde lokomotif rol oynayacaktır; bu sayede
eğitim, sağlık gibi diğer hizmetler gelişecektir (Cengiz ve Akkuş, 2011). Yerel halkın çoğu
turizmde başarı için her kesimin katılması görüşündedir. Şayet turizm sadece Turizm İl
Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla başarılabilecek bir iş değildir. Yerel halk turizmden pay
alabilmek için Geyikbayır’ın Antalya ile bütünleşmesini istemektedir. Bölgeye kırsal
turizm amaçlı turlar düzenlenebilir. Ayrıca bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin
tanıtımı yetersizdir.
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Dünya çapında bir tırmanış cenneti olan Geyikbayırı Antalya’nın yanı başında olmasına
rağmen yeterince bilinememektedir. Geyik sivrisinin etekleri kaya tırmanışları için ideal
yerlerdir. Bölgede, kaya tırmanışı dışında, doğa yürüyüşü, dağ bisikleti turu, bitki tanıma
gibi etkinliklere katılmak mümkündür. Özellikle Geyikbayırı’ndan Feslikan yaylasına
kadar olan bölge doğa meraklıları için oldukça güzel bir doğa yürüyüşü güzergâhıdır.
Fauna açısından Geyik ormanı içerisinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan
dağ keçileri (capra aegsgrus) koruma altına alınarak avlanmaları yasaklanmıştır (Kalaycı,
2014). Ayrıca bölgede 120 metre uzunluğundaki Geyikbayırı mağarası ile 1. Derece
arkeolojik sit alanı olan Trabenna Antik kenti bulunmaktadır. Bu alanlar bölgenin
çekiciliğini arttırarak, farklı turistik ve rekreatif etkinlikler yapılmasına olanak
sağlamaktadır (Çetinkaya, 2014).
Kırsal turizm faaliyetleri açısından zengin kaynaklara sahip Geyikbayır’da öncelikli
olarak yatırımların arttırılması gerekmektedir. Yerel halk ile etkin bir dayanışma, iş
birliği ve iletişimin sağlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir bakış açısıyla hareket
edilerek bölgesel master planları yapılmalı, bölgenin kırsal turizm için bir kaynak olduğu
fark edilmeli ve gelişimi için destek sağlanmalıdır. Şehirde alternatif turizmin
yaygınlaşması sonucunda turizm sezonluktan çıkıp tüm seneye yayılacaktır. Ayrıca bu
sayede birçok köy ve kasaba kalkınma olanağı elde edecektir.
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TÜRKİYE’DE TURİZM ALANINDA DÜZENLENEN İLK KONGRE:
BEYNELMİLEL TURİZM KONGRESİ (31 MAYIS-05 HAZİRAN 1930)
Aysel YILMAZ
Öğr. Gör., Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi
aysely@anadolu.edu.tr
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte turizm alanında düzenlemelere gidilmiş,
6 Kasım 1923 tarihinde Reşit Saffet Atabinen başkanlığında Türk Seyyahin Cemiyeti
kurulmuştur. Kurum, 1926 yılında Türkiye Turing Kulübü, 1931 yılında ise Türkiye
Turing ve Otomobil Kulübü adını almıştır. Bu kurum, 1930 yılında çalışma döneminin
en verimli yılını yaşamıştır. Bu dönemde Beynelmilel Turizm İttifakı’na üye olunmuş ve
aynı yıl Beynelmilel Turizm Kongresi’nin İstanbul’da yapılması sağlanmıştır. Her yıl
farklı bir ülkede organize edilen bu kongre, Türkiye’nin turizm tarihinde ilk kongre
olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Kongrenin, henüz yedi yıllık geçmişi olan
Türkiye Turing Kulübü’nün ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması, Avrupa’nın genç
Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiği önem ve desteğin kanıtıdır. Kongreye 24 ülkeden 32
temsilci ve Türk Turing Kulübü adına üç üye katılmıştır. Bu çalışmanın amacı, bu
kongre ile ilgili durum tespiti yapmak, bugün gelinen nokta ile karşılaştırılarak
çıkarımlarda bulunmaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivi, dönemin Cumhuriyet, Milliyet, Anadolu ve Akşam gazeteleri ve konu ile ilgili
diğer ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye
Cumhuriyeti’nde ilk kez düzenlenen bu kongre ile Türkiye turizminin gelişiminde etkili
olan önemli kararların alındığı, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda
tanınmasının sağlandığı, uluslararası turizm ilişkilerine yön verildiği tespit edilmiştir.
Türkiye’de düzenlenen ilk uluslararası turizm kongresi olan bu kongrenin araştırılması,
Türkiye’nin turizm tarihine ışık tutması bakımından önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Beynelmilel Turizm Kongresi, Turing, Turizm tarihi, Türkiye.
GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim 1923 yılında ilanı ile birlikte birçok alanda olduğu gibi
seyahat ile ilgili konularda da birtakım düzenlemelere gidilmiş ve Mustafa Kemal, resmi
ve özel, sivil ve askeri birçok kurumun açılması konusunda öncü olmuştur.
Cumhuriyet’in kurulmasının hemen ardından 6 Kasım 1923 tarihinde Türk Seyyahin
Cemiyeti adı altında kurulan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’nun kuruluş temelleri
de bu şekilde atılmıştır. Kurumun oluşturulma fikri Reşit Saffet Atabinen’den gelmiştir.
1923 yılında Türk Seyyahin Cemiyeti adıyla kurulan kurum, 1926 yılında Türkiye Turing
Kulübü, 1931 yılında ise Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adını almıştır (Baltacıoğlu,
2009: 13). Cemiyetin amacı, Türkiye’de gerek karada, gerek deniz ve havada her vasıta ile
turizmin gelişmesine çalışmak, bilim, eğitim, spor ve kültür alanlarında faaliyetler
yürütmek ve güzel sanatları desteklemektir (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
Tüzüğü 1923, Madde 2). 1930 yılı kurum için en verimli geçen yıldır. Kurumun
Beynelmilel Turizm İttifakı’na (Uluslararası Turizm Birliği/ AIT - Alliance Internationale de
Tourisme) üyeliği bu yılda gerçekleşmiştir. Bu İttifak 1930 yılı için Beynelmilel Turizm
Kongresi’nin İstanbul’da yapılması kararını almıştır. Bu kongre vesilesi ile Mustafa
Kemal, kurumu himayesine almış ve O’nun desteği ile 31 Mayıs-5 Haziran 1930 tarihleri
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arasında 24 ülkeden 32 Turing Kulüp temsilcisinin katıldığı kongre İstanbul’da
düzenlenmiştir. Bu kongre için Dolmabahçe Sarayı’nın kapıları ilk kez turizme açılmıştır.
Bu çalışmanın amacı doğrultusunda Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, dönemin
Cumhuriyet, Milliyet, Anadolu ve Akşam gazeteleri ve konu ile ilgili diğer ikincil
kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye turizminin gelişiminde
etkili olan önemli kararların alındığı, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda
tanınmasının sağlandığı, uluslararası turizm ilişkilerine yön verildiği bu kongrenin
doküman analizi yöntemiyle tarihsel incelemesini yaparak Türkiye turizm tarihine ışık
tutmaktır. Beynelmilel Turizm Kongresi, turizm tarihi için Türkiye’de düzenlenen ilk
uluslararası turizm kongresi olması bakımından önemlidir.
BEYNELMİLEL TURİZM KONGRESİ
Beynelmilel Turizm Kongresi’nin Örgütlenmesi
O dönemki adıyla Türkiye Turing Kulübü, 1930 yılında çalışma döneminin en verimli
yılını yaşamıştır. 1930 yılının iki önemli olayından biri Mustafa Kemal’in kurumu
himayesi altına alması, diğeri de bu çalışmanın asıl çıkış noktasını oluşturan Beynelmilel
Turizm Kongresi’nin Türkiye’de yapılmasını sağlayan Beynelmilel Turizm İttifakı’na
(AIT) üye olunmasıdır. Türkiye’nin AIT’e üyelik tarihi ile ilgili gerek Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu gerekse AIT’ten bilgi talep edilmiş, ancak cevap alınamamıştır.
Bununla beraber kongre ile aynı yıl olması göz önüne alındığında 1930 yılının ilk ayları
olduğu düşünülmektedir. AIT, ulusal dernek ve federasyonların çıkarlarını temsil eden,
kâr amacı gütmeyen, sivil toplum örgütü olarak 1898 yılında kurulmuş olan Dünya
Turing ile Automobile Associtaion kulüplerinin federasyonudur. Amacı Avrupa
ülkelerinde trafik eğitim düzeyini iyileştirmek ve sektöre bu alanda öncülük etmek olan
AIT’in, 2013 yılında 96 ülkede 117 üyesi bulunmaktadır (Alliance Internationale de
Tourisme, 2016). 1930 yılında AIT’in merkezi Brüksel’dedir. Birliğin Başkanı İsviçre
Kulübü Başkanı Hennberg, Genel Sekreteri ise Belçika Kulübü Başkanı Paul Du
Chaine’dir (dönemin ulusal gazetelerinde Mr. Düşen olarak yer almaktadır).
Türkiye Cumhuriyeti’nin Beynelmilel Turizm İttifakı’na Katılması
Beynelmilel Turizm Kongresi, değişik adlarla anılmıştır. Arsıulusal Turing Kongresi,
Uluslararası Turizm Kongresi, Uluslararası Turing Kongresi, Beynelmilel Turing Klüpler
İttihadı Kongresi ve Turizm İttihadı Kongresi adlarıyla da anılan bu kongre, bu
çalışmada Beynelmilel Turizm Kongresi adıyla ele alınacaktır. Beynelmilel Turizm
Kongresi raporunda, dünyada turizm işleri ile ilgilenen dört önemli kuruluştan söz
edilmektedir. Bunlar; dünyadaki tüm Turing Kulüplerinin bağlı olduğu “Beynelmilel
Turizm İttifakı”, “Beynelmilel Turizm Merkez Meclisi”, “Turizm Propagandası ile
Mükellef Resmi Müesseseler Birliği” ve varlıkları onaylanmış olan “Beynelmilel
Otomobil Klöbler Cemiyeti”dir. Bu cemiyetlere “Seyyahin Acentaları Beynelmilel
Federasyonu” eklense de bu cemiyetin misyonu farklıdır ve ticari amaçlı kurulan şirket
ve acentalardan sorumludur. Bu nedenle burada bahsi geçen ilk dört cemiyet, amaçları
bakımından birbirine benzemektedir ve tek amaçları yerli ve yabancı turizmin gelişimine
hizmet etmektir. Bu cemiyetlerin içinde üye sayısı en fazla olan, Beynelmilel Turizm
İttifakı’dır. Avrupa Turing Kulüpleri’nin çoğunluğunun resmi bir sıfatı bulunmamakta,
kendi hükümetleri tarafından korunmakta ve desteklenmektedir (BCA, Dosya no: 30-100-0 / 80-526-6). Beynelmilel Turizm Kongresi, Türkiye’nin turizm tarihinde ilk kongre
olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Kongre dolayısıyla iki cins pul bastırılmış,
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Tütün İnhisar İdaresi tarafından Turing sigarası üretilmiştir (Akşam, 1 Haziran 1930: 1;
Akşam, 2 Haziran 1930: 3).
1930 yılında Kurum, Galata Bankalar Caddesi’nde iki odalı küçük bir han köşesinde iken
büyük bir cesaret örneği göstererek Reşit Saffet Bey’in Avrupa’daki adına ve saygınlığına
dayanarak Turing kurumlarını birleştiren Beynelmilel Turizm İttifakı (AIT) kongresi
Türkiye’ye davet edilmiştir. Kongreden aylar önce basında yer alan haberlerde, kongre
heyecanı hissedilmektedir. 8 Nisan 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan
haberde Türkiye Turing Kulübü’nün Perapalas’ta yaptığı toplantıda kongre için bir
komisyon oluşturulduğu belirtilmiştir. Kongreye katılacak olan üyelere yolculuklarında
yapılacak indirimler ile birlikte transferlerinde kullanılacak otomobil ihtiyaçlarının
karşılanacağı da haber metninde yer almıştır. Toplantıda Türkiye Turing Kulübü
üyelerinden Cemil Paşa söz alarak kongreye gelecek olan ve ülke turizmi için bu denli
önemli olan misafirler için İstanbul’un henüz hazır olmadığını, bazı altyapı, temizlik ve
sunulan hizmetlerle ilgili eksikliklerin olduğunu dile getirmiştir. Bunun üzerine Hakkı
Şinasi Paşa, Cemil Paşa’nın sözlerinin doğruluğunu kabul ettiklerini belirtmiş ve bu işle
bizzat ilgilenecekleri sözünü vermiştir (Cumhuriyet, 8 Nisan 1930: 2).
Beynelmilel Turizm Kongresi’nin İstanbul’da Düzenlenmesi
Çekoslovakya Turing Kulübü, 1930 yılında yapılacak Beynelmilel Turizm Kongresi’nin
Prag’da gerçekleştirilmesini talep etmesine rağmen, kongrenin henüz yedi yıllık geçmişi
olan Türkiye Turing Kulübü’nün ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması kararı alınmıştır1.
Kongrenin İstanbul’da toplanması, Avrupa’nın genç Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiği
önem ve desteğin kanıtıdır. Türkiye Turing Kurumu tarafından sunulan kongre
raporunda, Beynelmilel Turizm İttifakı’nın 1930 yılındaki kongresini İstanbul’da
düzenleme kararı aldığı, kongrenin, 31 Mayıs - 5 Haziran 1930 tarihleri arasında
gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Raporda, Mustafa Kemal’in kongrenin İstanbul’da
düzenlenmesinden duyduğu memnuniyet ve gelen konukların içten bir şekilde
karşılandığı şu sözlerle yer almıştır:
“Kongrenin bu sene İstanbul’u tercihi ULU GAZİ hazretlerinin pek yüksek teveccühile
ve en büyükten en küçük memurlarına kadar bil’umum Türk millet ve Hükümetince
kemali memnuniyet ve mahzuziyetle karşılanarak Kongre azası gayet samimane ve
mihmannivazane bir surette istikbal ve kabul olunmuştur.” (BCA, Dosya no: 30-10-00 / 80-526-6)
Beynelmilel Turizm Kongresi’nin açılış konuşması İçişleri Bakanı Şükrü Kaya tarafından
Fransızca olarak yapılmış ve bu konuşma metni, Turing Kulübü’nün Fransızca nüshası
olan La Republik gazetesinde aynen yayınlanmıştır. Bu yayının özellikle kaydedilmiş
olmasının amacı, çok iyi düzenlenmiş bir metin olmasıdır. Türkiye’nin görülecek çok
güzel ve orijinal değerleri olduğundan bahseden konuşmada, henüz tamirlerine zaman
ve imkân bulunamayan yollardan da söz edilmiş, gerçeği olduğu gibi aktaran samimi bir
ifade kullanılmıştır. Yunus Nadi, “Gülümüzü koklamak istiyen muvakkat bir zaman için
dikenine katlanacak demek!” şeklindeki ifadesi ile yeni kurulan bir devletin kendine olan
güvenine dikkat çekmiştir (Yunus Nadi, Cumhuriyet, 01 Haziran 1930: 1).
Üyelerin İstanbul’a gelişi

Prag’a davet ise bir sonraki yıl (1931 yılı) için değerlendirilecekti (Milliyet, 2 Haziran
1930: 1).
1
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Beynelmilel Turizm Kongresi’ne katılacak olan üyeler ve ailelerinden 36 kişi 30 Mayıs
günü Köstence’den hareket eden Romanya bandıralı Rejel Karol vapuruyla, 28’i ise 31
Mayıs ve 1 Haziran günü Tevere vapuru ile İstanbul’a gelmişlerdir. 30 Mayıs günü gelen
üyeler saat 15.30’da Büyükdere (Sarıyer) önünde Vali muavini Fazlı Bey, Reşit Saffet
Atabinen ve Cevdet Bey’in de (Özoğul) içinde bulunduğu Türkiye Turing Kulüp
üyelerinden bir heyet, Vilayet, Belediye ve Polis adına Emanet İktisat Müdürü Kenan
Ömer, Polis Müdüriyeti Beşinci Şube Müdürü Kenan Bey, Emanet İktisat Müdürü Kemal
Ömer, Emanet Özel Kâtibi Ekrem Besim Bey, üyelerin komiserliğine seçilen Şükrü Ali
Bey, Fransız Turing Kulüpleri Şark üyesi olan Terkos şirketi müdürü M. Kastelne ve
gazeteciler tarafından karşılanmışlardır (Cumhuriyet, 30 Mayıs 1930, No: 2176: 2;
Cumhuriyet, 31 Mayıs 1930, No: 2177: 1; Akşam, 31 Mayıs 1930, No: 4178: 3; Milliyet, 31
Mayıs 1930, No: 1544: 5; Akşam, 1 Haziran 1930, No: 4179: 1). Üyeler daha sonra
Perapalas ve Tokatlıyan otellerine yerleştirilmişlerdir. Üyeler kalacakları zaman
içerisinde demiryollarından ücretsiz olarak yararlanabileceklerdir (BCA, Dosya no: 30-181-2 / 15-77-14).
Beynelmilel Turizm İttifakı Başkanı İsviçreli Hennberg, Genel Sekreter Du Chaine ve
ikinci başkan Du Rais de gelen üyeler arasındadır. 30 Mayıs’ta gelen üyeler Fransa,
Almanya, Çekoslovakya, İngiltere, Belçika, İsviçre, Yunanistan, Macaristan ve Avusturya
Turing Kulübü üyeleridir. İtalyan, Yunan, Alman ve 30 Mayıs’ta ilk kafilesi gelmiş olan
diğer ülkelerin ikinci kafileleri ise 31 Mayıs’ta gelmiştir (Cumhuriyet, 31 Mayıs 1930, No:
2177, s. 4; Milliyet, 31 Mayıs 1930, No: 1544, s. 1.).
Kongre Programı
Beynelmilel Turizm Kongresi, 31 Mayıs-5 Haziran 1930 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Kongre öncesinde 30-31 Mayıs 1930 tarihlerinde kongreye katılacak
olan üyeler karşılanmıştır. Beş gün süren kongrenin programı aşağıdaki gibidir:
Birinci Gün Programı (31 Mayıs 1930)
Beynelmilel Turing Kulüpleri İdari Heyeti, 31 Mayıs günü saat 10.00’da Perapalas Otel’de
toplanarak Beynelmilel Teşkilatın genel bütçesini hazırlamış ve kongre için bir ön çalışma
yapmışlardır. Toplantının yapıldığı esnada kadın konuklar için İstanbul’da turistik bir
gezi düzenlenmiştir. Saat 12.00’da Türk Turing Kulüp üyeleri ile kongre üyelerini bir
arada bulundurarak tanıştırmak üzere Perapalas Otel’de bir öğle ziyareti düzenlenmiştir.
Saat 13.30’a doğru kongrenin açılış konuşmasına davet edilen kişiler Dolmabahçe
Sarayı’na gelmeye başlamıştır. Mustafa Kemal kuruma değer verdiğini göstermek üzere
dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın kongreye katılmasını sağlamış, hükümetin
turizme verdiği önemi kongreye karşı ifade etmiş ayrıca bir telgraf göndererek kişisel
mesajını da iletmiştir.
Kongre salonuna davetlilerin ardından İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ve kongre üyeleri
gelmişlerdir. Gelen konuklara yer gösterilerek bir oturma düzeni sağlanmıştır. Şükrü
Kaya salonun yanındaki odada Beynelmilel Turizm İttifakı Başkanı Hennberg ve Genel
Sekreteri Du Chaine ile birkaç dakika görüştükten sonra Kongre Meclis Başkanlığı
makamına çıkmıştır. Sağ tarafındaki koltuklarda Hennberg ve Vali Vekili Muhiddin Bey,
sol tarafında ise Du Chaine yer almışlardır.
Saat 14.00’da başlaması planlanan açılış töreni 14.30’da Dolmabahçe Sarayı’nda salonun
balkon kısmında yer alan Şehir Bandosu’nun çaldığı İstiklal Marşı ve ardından İçişleri
Bakanı Şükrü Kaya’nın açılış konuşması ile başlamıştır. Toplantıya katılan üyeler ayağa
kalkarak İstiklal Marşı’nı dinlemişlerdir. Şükrü Kaya’nın açılış konuşmasını Hennberg’in
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ve ardından Du Chaine’in teşekkür konuşmaları takip etmiştir. Konuşmalar ayakta
alkışlanırken Cumhurbaşkanı’na, TBMM Başkanı’na ve Başbakan’a teşekkür telgrafları
çekilmesine karar verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa’ya çekilen telgrafta kongreye katılan
üyeler, Türkiye’ye gelmekten duydukları memnuniyeti şöyle ifade etmişlerdir (Milliyet, 1
Haziran 1930: 6):
Türkiye Reisicumhuru Gazi Hazretlerine,
“Beynelmilel Turizm ittihadının 24 teşkilatına mensup mümessilleri, senelik
kongrelerinin Dolmabahçe sarayında küşadı münasebetile, Yeni Türkiye’nin banisi olan
büyük Gaziyi selamlıyarak bu güzel memlekete geldikleri zaman kendilerine karşı ibraz
edilen hüsnükabulden dolayı derin teşekkür ve hürmetlerini arzederler.”
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Özalp’e gönderilen telgrafta, uluslararası
turizm konusuna ve kendilerine gösterdiği ilgiye; Başbakan İsmet İnönü’ye ise Türk
Hükümeti’nin
kendilerine
Köstence’den
(Romanya)
itibaren
gösterdikleri
misafirperverliğe ve özellikle İçişleri Bakanı Şükrü Kaya’nın ilgisine teşekkür edilmiştir.
Telgrafların okunmasının ardından ilk oturumun sonuna gelindiği duyurulmuş ve Şükrü
Kaya’nın açılış konuşması, yazılı bir şekilde üyelere dağıtılmıştır. Toplantı sonunda
ikramlarda bulunulmuştur. Dolmabahçe Sarayı’ndan ayrılan kongre üyeleri, kendilerine
tahsis edilen otomobillerle Edirnekapı’ya giderek surlara çıkmışlar, tarihi yerler hakkında
mihmandarları tarafından bilgilendirilmişlerdir. Daha sonra Evkaf-ı İslamiye Müzesi ile
Süleymaniye ve Ayasofya camileri de ziyaret edilmiştir. Akşam saat 20.30’da Tokatlıyan
Oteli’nde Belediye Başkanı tarafından kongre üyeleri şerefine bir ziyafet düzenlenmiş ve
bu ziyafette Şükrü Kaya da bulunmuştur. Ziyafetin ardından Şükrü Kaya tarafından bir
suare2 verilmiştir (Milliyet, 1 Haziran 1930: 6; Cumhuriyet, 31 Mayıs 1930: 4).
İkinci Gün Programı (1 Haziran 1930)
Açılışı Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan Beynelmilel Turizm Kongresi’nin devam eden
oturumları, o dönem Turing Kulübü’nün kendine ait bir toplantı salonu olmadığı için
Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir. Kongrenin ikinci gün etkinlikleri saat 10.00’da
Galatasaray Lisesi konferans salonunda yapılan toplantı ile başlamıştır. Toplantıya
Hennberg başkanlık etmiştir. Kongre dili Fransızcadır. Oturuma 24 ülkeden 32 temsilci
ve Türk Turing kulübü adına ise üç üye katılmıştır. Kongre, sabah ve öğleden sonra
olmak üzere iki oturum şeklinde yapılmıştır. Genel Sekreter Du Chaine, Beynelmilel
Teşkilatın yıllık mesai raporunu okumuştur ve yeni bütçe onaylanmıştır. Oturumda
gümrük karneleri, triptik işlemlerinin uygulanması, yollar ve uluslararası yol haritaları
hakkında görüşmeler yapılmıştır. Triptik işlemleri anlaşmasını kabul ettiği halde o güne
değin uygulamayan Bulgaristan ve Romanya’nın yanında, henüz yeni üye olan
Türkiye’nin hem anlaşmayı kabul etmesinin hem de uygulamaya başlamasının eşzamanlı
oluşu takdir edilmiştir. Bu oturumda bir sonraki kongrenin yeri de belirlenerek 1931 yılı
Beynelmilel Turizm Kongresi’nin Prag’da yapılmasına karar verilmiştir.
Öğleden sonra kongre üyeleri, eşleri ile birlikte saat 14.30’da Asarı Atika Müzesi ile
Topkapı Sarayı’nı ziyaret etmişlerdir. Ardından özel bir vapurla Sarayburnu’ndan
hareket ederek Üsküdar, Haydarpaşa, Kadıköy ve Moda önünden geçilmek suretiyle
Adalar’a gidilerek bir deniz turu yapılmıştır. Saat 20.00’da Büyükada’da bulunan Yat
Kulüp’te kongre üyeleri şerefine Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ tarafından bir
2

Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlenceli toplantı.
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ziyafet verilmiştir. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Cumhuriyet Halk Fırkası müfettişi
Hakkı Şinasi Paşa ve diğer bazı mülki ve askeri devlet adamları ziyafette hazır
bulunmuşlardır. Saat 22.00’da Yat Kulüp’te resmi bir kabul yapılmış ve saat 24.00’da aynı
vapurla İstanbul’a hareket edilmiştir (Milliyet, 2 Haziran 1930: 1; Cumhuriyet, 02 Haziran
1930: 2).
Üçüncü Gün Programı (2 Haziran 1930)
Beynelmilel Turizm Kongresi’nin üçüncü oturumu, saat 10.00’da yine Galatasaray
Konferans Salonu’nda başlamıştır. Bu oturumda gümrük karneleri konusu gündeme
getirilerek öğle saatine kadar sadece bu konu üzerinde görüşülmüştür. Kongre üyeleri
öğle yemeğini Serkldoryan’da3 yemişlerdir. Saat 15.00’da erkek üyeler kongreye devam
etmek üzere Galatasaray Lisesi’ne geri dönmüşler, kadın üyeler ise Dolmabahçe Sarayı’nı
ziyaret etmişlerdir. Öğleden sonra yapılan dördüncü oturum saat 17.00’a kadar devam
etmiş, bu oturumda özellikle triptik4 usulü görüşülmüştür. Oturumun ardından
otomobillerle Tophane’ye gidilmiş ve özel bir vapur tahsis edilerek Sarıyer’de Mesar
burnuna kadar bir deniz turu yapılmış, Sarıyer’den otomobillerle Bentler’e kadar
gidilmiştir. Saat 20.30’da İstanbul Matbuat Cemiyeti tarafından Tarabya’da Tokatlıyan
Oteli’nde kongre üyeleri şerefine bir ziyafet verilmiştir. Gazeteler adına konuşan Ahmet
İhsan Bey memnuniyetlerini dile getiren bir konuşma yapmıştır. Hennberg de bu
konuşma üzerine memnuniyetlerini dile getirirken, hiçbir yerde bu şekilde bir
misafirperverlikle karşılaşmadıklarını da dile getirmiştir. Ziyafete üyelerin dışında
hükümet üyeleri, basın temsilcileri ve İstanbul’un seçkin kişileri de katılmıştır. Ziyafet
sonrasında bir suare yapılmış, matbuat çalışanlarının da katıldıkları bu eğlence saat
24.00’a kadar sürmüştür. Ardından kongre üyeleri ve davetliler, özel bir vapurla şehir
merkezine götürülmüşlerdir (Milliyet, 3 Haziran 1930: 3; Cumhuriyet, 03 Haziran 1930:
4).
Dördüncü Gün Programı (3 Haziran 1930)
Beynelmilel Turizm Kongresi’nin dördüncü günü yabancı konuklara Türkiye’nin
tanıtımının yapılacağı gezilere ayrılmıştır. Kongre üyeleri ve aileleri, kaldıkları Perapalas
ve Tokatlıyan otellerinden saat 9.00’da otomobillerle alınmışlar, Tophane’ye
getirilmişlerdir. Buradan özel bir vapura bindirilerek Yalova’ya götürülmüşlerdir. Saat
12.00’da Yalova’ya varılmış, saat 13.00’da Yalova’daki Yeni Gazino’da misafirlere
Seyrüsefain İdaresi tarafından zengin bir öğle ziyafeti verilmiştir. Ardından Yalova’daki
tesisler gezdirilmiştir. Kongre üyeleri Yalova’da gördükleri düzenden ve modern
yerleşimden memnun kalmışlardır. Yalova’daki gezi saat 17.00’a kadar devam etmiş,
İstanbul’a geri dönülmüştür. Kongre üyeleri akşam serbest olarak şehirde dolaşmışlardır
(Milliyet, 3 Haziran 1930: 3; Milliyet, 4 Haziran 1930: 3; Cumhuriyet, 04 Haziran 1930: 1).
Beşinci Gün Programı (4 Haziran 1930)
Beynelmilel Turizm Kongresi 4 Haziran’da Galatasaray Konferans Salonunda son
oturumunu yapmıştır. Bu oturumda konular karara bağlanmış, rapor haline getirilmiştir.

Serkldoryan (Emek Pasajı) İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerinde, Yeşilçam Sokağı’nın
köşesinde bulunmaktadır.
4
Otomobiller için verilen geçici gümrük belgesi (TDK,
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=TR%C4%B0PT%C4%B0K,
Erişim tarihi: 09.09.2016)
3
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Katılımcılar, Türkiye’de kaldıkları süre boyunca gördükleri ilgi ve misafirperverlikten
dolayı Hükümet’e, Valiliğe, Matbuat Cemiyeti’ne, Belediye Başkanı ile kamu kurum ve
kuruluşlarına teşekkür edilmesi kararını da almışlardır.
Kongre üyeleri saat 14.30’da Perapalas Otel’de toplanmışlar ve toplu halde Kapalıçarşı’yı,
Beyazıt Camii’ni ve Sandal Bedesteni’ni gezmişler, oradan Darülfünun’a gitmişlerdir.
Saat 17.00’da Darülfünun’da kongre üyeleri şerefine bir çay ziyafeti verilmiştir. Bu
ziyafette vali Muhiddin Bey, Cebelibereket Mebusu Behçet Bey, Müzeler Müdürü Halil
Bey de hazır bulunmuştur. Akşam saat 20.30’da Turkuvaz Salonu’nda bir veda ziyafeti
verilmiş ve “artistik suare” düzenlenmiştir. Mustafa Kemal, kongrenin açılış gününde
kendisine çekilen telgrafa yanıt göndermiş ve gelen yanıt tercüme edilerek kongre
üyelerine sunulmuştur. Ziyafette veda konuşmasını Türkiye Turing Kulübü üyelerinden
Neşet Ömer Bey yapmış, Beynelmilel Turizm Kongresi’nin İstanbul’da
düzenlenmesinden dolayı teşekkür etmiştir. Bu konuşmanın ardından Başkan Hennberg
ve Genel Sekreter Du Chaine de memnuniyetlerini ifade eden birer konuşma
yapmışlardır. Ardından Turkuvaz Salonu’nda danslı bir balo düzenlenmiştir. Ancak
havanın sıcak oluşu ve salonun küçük oluşundan dolayı bu balo istenildiği gibi
olmamıştır. Kongrenin sona ermesiyle beraber 5 Haziran 1930’da üyeler saat 9.00’da
otellerinden hareketle 9.30’da Tevere Vapuru’na binerek İstanbul’dan ayrılmışlardır
(Milliyet, 5 Haziran 1930: 3; Cumhuriyet, 05 Haziran 1930: 3).
Beynelmilel Turizm Kongresi’nde Alınan Kararlar
Kapanış oturumunda alınan kararlar “Beynelmilel Turizm İttifakı İstanbul 1930 Senesi
Kongresi Hakkında Türkiye Turing Klöbü Resmi Raporu”nda (BCA, Dosya no: 30-10-0-0
/ 80-526-6) Türkçe ve Fransızca olarak yayımlanmıştır. Türkiye’nin iç turizmini
ilgilendiren konular; (1) triptik ve seyahate dair yeni kanunların çıkarılması, (2) Yalova
hamamlarının ıslah edilerek işletmeye açılması, (3) İstanbul ile İskenderiye arasında bir
deniz yolu ulaşımı sağlanması, (4) demiryollarının yapımının hızlandırılması ve
tamamlanması, (5) yurt dışından gelen turistlerin ülkeye girişleri ve konaklamaları için
yeni tedbirlerin alınması ve (6) turizm programlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli
maddi olanakların Milli Ekonomi Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bütçelerinden
sağlanması başlıkları altında ele alınmıştır.
Düzenlenen kongrenin uluslararası olması ve 24 ayrı ülkeden üyenin katılması,
Türkiye’nin dış turizm politikalarına da yön vermesini sağlamıştır. Bu kararlar kongre
raporunda 33 başlık altında ele alınmış olsa da Türkiye’yi ilgilendiren kararları şu ana
başlıklar altında toplamak mümkündür:






Triptikler: Triptiklerin Gümrük İdaresi tarafından kabulü, gümrük belgelerinin
birleştirilmesi ve farklı Turing kulüpleri arasında ücretsiz triptik alışverişinin
sağlanması, bisikletlerin ücretsiz geçişi, Avusturya geçiş belgelerinin
bastırılması, her araca bir kimlik kartı- kayıt kartı verilmesi, zorunlu mali
sorumluluk sigortası
Yol levhaları: Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya dışındaki bazı ülkelerde, büyük
şehirlerin orijinal isimlerinin yanına Fransızca isimlerinin yazılması, gümrük
ofislerinin levhalandırılması
Haritalar: Önemli uluslararası yolların yayımlanması ve Beynelmilel Turizm
İttifakı daimi bürosuna düzenli olarak yol haritalarının gönderilmesi,
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Beynelmilel Turizm İttifakı’na bağlı olan kulüplere verilmek üzere tek tip yol
haritaları hazırlanması
Kılavuzlar: Çok dilli konuşma kılavuzlarının yazılması ve basılması (Hâlihazırda
yedi dilin yer aldığı kılavuzlar yerine 15 dilde yazılan kılavuzların
oluşturulması), Turing Kulüp Kılavuzu’nun yayın sayısının azaltılması ve iki-üç
yılda bir yayınlanması
İstatistikler: Uluslararası turizm istatistiğinin düzenlemesi
Arabuluculuk: Türkiye Turing Kulüp başkanı Reşit Saffet Bey’in birbiri ile sorun
yaşayan Yugoslav hükümeti, Romanya ve bu durumda olan diğer Balkan
ülkeleri arasında arabuluculuk yapması.

Kapanış oturumunun ardından Hennberg Başkanlığında diğer üyeler tarafından başta
Reşit Saffet Bey olmak üzere Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya ve Başbakan İsmet
Paşa’ya (İnönü) teşekkür edilmiştir. Reşit Saffet Bey de kongrenin uluslararası turizmin
gelişmesine yararlı olmasını dileyerek üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirmek;
Romanya, Bulgaristan, Polonya gibi ülkelerin turistik dernekleriyle birlikte bu ülkelerde
Turing Kulüplerin kurulması ve serbest işletilmesine, bu konuda sorunların çözülmesine
katkıda bulunmak için çalışacaklarını belirtmiştir (BCA, Dosya no: 30-10-0-0 / 80-526-6).
SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından çok kısa bir süre sonra 6 Kasım 1923 tarihinde Türk
Seyyahin Cemiyeti’nin kurulması, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin turizme verdiği önemin
göstergesi olmuştur. Ülkede yenileşme ve gelişme çabaları, turizm alanında da kendini
göstermiş ve bu yolda çeşitli adımlar atılmıştır. Bunlardan biri de henüz yedi yıllık bir
geçmişi olan Türkiye Turing Kulübü’nün (kuruluş adı ile Türk Seyyahin Cemiyeti)
uluslararası bir turizm kongresine ev sahipliği yapmasıdır. Bu kongre, 31 Mayıs-5
Haziran 1930 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Beynelmilel Turizm Kongresi’dir.
Düzenlenen bu kongre, Türkiye turizmi için birçok açıdan önemlidir. Türkiye’de ilk kez
uluslararası bir turizm kongresi düzenlenmiştir. Beynelmilel Turizm Kongresi ile
Dolmabahçe Sarayı’nın turizme açılışı sağlanmıştır (Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 4
Temmuz 1930). Türkiye Turing Kulübü Başkanı Reşit Saffet Atabinen’in de Kongre
Raporu’nda belirttiği gibi Kulüp; Türkiye’deki yabancı turizmin rahatlaması,
kolaylaşması ve kabulü için, cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde çalışma kararı
almıştır. Türkiye Turing Kulübü bu kongreyi başarıyla tamamlamış olmanın yanında
çeşitli ülkeler arasında işbirliği sağlanması görevlerini de üstlenmiştir. Yabancı üyelerin
kongreyi “bu güne kadar yapılan en gösterişli kongre” olarak nitelemeleri, Türkçe
yazılan kongre raporunda Türk milletinin turizm konusunda layık olduğu yere geldiği
şeklinde yer almıştır. Kurum İttifak’a henüz yeni üye olmuş olmasına rağmen hem
büyük bir uluslararası kongrenin düzenlenmesi görevini üstlenmiş hem de Balkan
Devletleri arasında arabuluculuk yapmak gibi önemli noktalarda AIT’e destek olmuştur.
Böylece Türkiye Cumhuriyeti, AIT’e turizm konusunda önemli ve güvenilir bir üye
olduğunu göstermiştir.
Bu çalışma ile beraber sadece turizm kongresi ile ilgili bilgilere değil, aynı zamanda bu
kongrenin yapılmasında yararlanılan konaklama tesisleri, ulaşım olanakları, etkinliklerin
düzenlendiği toplantı mekânları ve gezilecek yerler hakkında da bilgilere ulaşılmıştır.
Ulaşım durumuna bakıldığında gelen konukların ülkelerinden vapurlarla veya
otomobille geldikleri görülmüştür. Günümüzdeki ulaşım olanakları ile kıyaslandığında
Türkiye’nin hem ulusal hem de uluslararası pazarda ulaşım bakımından ne denli
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ilerlediği görülebilmektedir. Kongre yeri için İstanbul’un tercih edilmesi, hem Turing
Kulübün merkezinin İstanbul’da bulunması hem de ulaşım ve gezilecek yerler
bakımından olanakların daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. Kongre binasının
olmaması nedeni ile açılışın Dolmabahçe Sarayı’nda yapılması ve böyle önemli bir
sarayın kapılarının ilk kez açılması da ülkenin turizme verdiği değeri bir kez daha
göstermektedir. Kongre programının bu denli yoğun olması ve oturumlar devam
ederken diğer konuklar için gezi programlarının oluşturulması, ülke tanıtımında da etkili
olmuştur. Kongre için bastırılan iki adet pul, Turing sigarası ve üyelere kongre esnasında
dağıtılan hediyeler de bu tanıtıma katkı sağlamıştır. Kongre programına dahil edilen
turistik gezi programları, 1930 yılında bile ülkenin turistik değerlerinin farkında
olunduğunu da göstermektedir. Bu kongrede, Türk Hükümeti ile Türkiye Turing Kulübü
üyelerinin AIT’e üye olmanın gerektirdiği yükümlülükleri başarıyla yerine getirmeleri,
yabancı ülkelere hem sorumluluk sahibi hem de misafirperver bir millet olunduğunu
göstermiştir. 1930 yılında yazılı medyanın oldukça etkili kullanıldığı, kongrenin
düzenlenmesinden aylar önce bile kongre haberinin basında yer aldığı tespit edilmiştir.
Bu durum da Türkiye Cumhuriyeti’nin turizm çalışmalarına önem verdiği görüşünü
destekler niteliktedir.
Günümüzde de halen bu noktalar güncelliğini korumaktadır. Bunun yanı sıra Milli
Mücadele’nin ardından henüz toparlanmakta olan bir ülkenin böyle bir kongreyi
başarıyla tamamlamış olması da takdire değerdir. Bu çalışma, 1930 yılında kısıtlı
olanaklarla düzenlenen bir turizm kongresini ele alması bakımından günümüzle bir
karşılaştırma fırsatı sunmaktadır. Sezonluk dalgalanmalardan etkilenmeyen,
düzenlendiği şehre ekonomik katkı ve kültürel alışveriş fırsatı sağlayan kongrelerin,
deniz kum güneş turizmine bir alternatif oluşturduğu ve iyi düzenlenmiş bir kongre
programı ile ülke tanıtımına da katkı sağladığı görülmüştür.
Günümüzde kongreler, belli bir tema çerçevesinde düzenlenmektedir. Turizm alanında
da belli temalara ve turistik ürün çeşitlerine yönelik kongreler düzenlenmeye
başlanmıştır. Diğer taraftan turizm, birçok farklı sektörün bir araya gelerek oluşturduğu
sektör olduğundan multidisiplinler (disiplinlerarası/disiplinlerüstü) başlıklar altında
kongreler düzenlenmektedir. Bu süreç içerisinde seyahat acenteleri de organizasyon
bağlamında kongre ve sempozyum organizatörlüğüne odaklanmış ve bu alanda
uzmanlaşmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında yaklaşık 36
milyon turist Türkiye’ye gelmiştir. Turizmin henüz emekleme aşamasında olduğu
yıllarda düzenlenen bu kongre, bu bağlamda günümüz kongrelerinin fosili gibi
algılanabilir.
Dönemin tanıtım, ulaşım, konaklama ve kongre düzenleme olanakları ve gezilecek yerler
hakkında bilgi vermesi bakımından ulusal ve uluslararası alanyazına katkı
sağlamaktadır. İleride yapılacak çalışmalar için Beynelmilel Turizm Kongresi’nin, diğer
ülkelerde gerçekleştirilen AIT kongreleri veya son yıllarda yapılan diğer bir uluslararası
turizm kongresi ile karşılaştırılması ve böylece nasıl bir gelişim gösterdiğinin ortaya
konulması önerilebilir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de farklı
alanlarda, örneğin tıp kongreleri gibi,
düzenlenen uluslararası kongreler de
araştırılabilir, bu kongrelerin ülke tanıtımına katkısı tespit edilebilir.
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ÖZET
İnsanoğlu, tarihin ilk evrelerinde sadece fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için
beslenmiş, ardından edindiği tecrübeler neticesinde lezzetin ve görselliğin, keyif/haz
verici bir yanı olduğunu gözlemlemiştir. Zamanla ''güzel''i ortaya koyma çabasıyla
hazırlanan yemekler, mutfak uygulamalarını da bir sanat olgusu haline getirmiştir.
Çoşkulanım ya da keyif/haz veren duyguların incelenmesi ile ilgili bir disiplin ve sanatın
temel değerlerinden biri olan estetik, gastronominin sanatsal kimliğinin incelenmesinde
önemli bir kılavuzdur. Yapılan çalışmada, gastronomi ve mutfak uygulamalarının sanat
olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceği, araştırma sorusu olarak ele alınmış,
disiplinlerarası bir çalışma alanı olan gastronominin, sanat ile olan ilişkisi sorgulanmıştır.
Yapılan değerlendirme, farklı estetik bakış açılarının farklı sonuçlar ortaya koyduğunu
göstermektedir. İdealist estetik anlayışına göre gastronominin kısmen sanat olarak kabul
edilebileceği görülmüştür. Bu anlayışa göre sanat, tıpkı bilim gibi insanın diğer
etkinliklerinden ayrı tutulur. Sanattan pratik yönde bir şeyler beklemek, sanat dışı bir
tavırla ilişkilendirilir. Öte yandan pragmatist estetik anlayışına göre gastronomi, sanat
olarak kabul edilebilir. Nitekim estetiği bilimin karşısına koymayan ve onu daha
kapsamlı inceleyen bu anlayışa göre sanat, estetik deneyim ifadesi ile açıklanabilmekte ve
gastronomi sanat olarak kabul edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Sanat, Estetik, İdealizm, Pragmatizm.
1.

GİRİŞ

Gastronomi, yemeğin topraktan sofraya hazır hale gelme sürecinde; sağlık bilimlerinden
teknolojiye, fen bilimlerinden beşeri ve sosyal bilimlere kadar pek çok farklı disiplinle
ilişkisi olan bir bilim dalıdır. Gastronominin kesiştiği bir diğer disiplin de sanattır.
Lezzetin ve görselliğin estetik boyutunun keşfi, yemek sisteminde güzeli ortaya koyma
çabasının giderek önem kazanmasını sağlamış, bunun sonucu olarak da gastronomi,
sanat ile ilişkili bir alan haline gelmiştir.
Günümüzde pek çok düşünür sanatı, estetiğin pratik bir ifadesi olarak görmektedir.
Estetik, sanat felsefesini de içine alan daha geniş bir araştırma alanı olarak kabul
edilmektedir. Bu bağlamda sanatın temel taşlarından birisi olan estetik, duyulur algının
sağladığı bilgi ile ilişkili bir bilim ya da bize hoş gelen, haz veren duygu hallerinin
incelendiği bir disiplin (Özer, 2013) olarak tanımlanmaktadır.
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Gastronomi ise, Yunancadan türetilmiş Fransızca kökenli (gastronomie) bir sözcük olup,
ilk kez Fransız yazar Joseph Berchoux tarafından, “Gastronomi, ya da Tarladan Sofraya
İnsan” (1801) adlı eserinde kullanılmıştır. Bu kullanımdaki anlamı güzel ve nitelikli
yemek yeme merakı, bilimi, sanatıdır (Tez, 2015). Benzer bir tanıma göre gastronomi,
yiyecek ve içeceklerin tüm özelliklerinin ayrıntılı bir biçimde anlaşılması, edinilen
bilginin uygulanması ve geliştirilmesi gibi çalışmaları kapsayan, bilimsel ve sanatsal bir
disiplindir (Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013). Öte yandan, Davis ve McBride (2008:2)
mutfak uygulamalarını, “heykel sanatı ya da dans gibi, kültürün ifade ediliş yöntemlerinden
biri” olarak görmektedir. Baysal ve Küçükaslan'a göre (2007) canlıların en temel
gereksinimlerinden olan beslenme davranışının, insanoğlu tarafından sanata
dönüştürülmesi çabası, gastronomidir.
Tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, alanın bilimsel yönüne olduğu kadar, sanatsal
yönüne de vurgu yapılmış, hatta bazı tanımlarda gastronomi yalnızca sanat ile ifade
edilmiştir. Günümüzde hemen her kavramın arkasında boy gösteren “sanat terimi,
birlikte kullanıldığı gastronomi ve mutfak uygulamalarını da sanata dönüştürmekte
midir?” Bu soruyu yanıtlayabilmek için çalışmada; güzel, çirkin, hoş, iğrenç gibi
kavramlar; “sanat, sanatçı ve alımlayıcı (algılayan/tüketen) üçgeni” ile sanatın ne
olduğunu sorgulayan “estetik felsefesi” üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın amacı doğrultusunda; sanat felsefesi ile gastronomi ve sanat tarihi
konularında alanyazın taraması yapılmış; estetik ve güzel kavramları çerçevesinde
probleme yanıt aranmıştır. Doğrudan bir karşılaştırma ve değerlendirmenin yapılmadığı
çalışmanın ilk bölümünde idealist estetik, ikinci bölümünde ise pragmatist estetik
açıklanarak gastronominin sanat olarak kabul edilip edilemeyeceği tartışılmıştır.
2. İDEALİST ESTETİK
Antik Çağ’da Platon’la başlayan idealist estetik anlayışı Ortaçağ’da devam ettirilmiş,
Aydınlanma Çağı’nda Hegel ile zirveye ulaşmış, 20. Yüzyılda ise Croce ile temsil
edilmiştir. Platon ile yayılan idealist estetik anlayışı, yüzyıllar boyunca farklı şekillerde
birçok düşünür tarafından desteklenmiştir.
2.1. Antik ve Orta Çağ’da İdealist Estetik
İlk insan, doğada gördüklerinin benzerini yaparak doğa üzerinde sınırsız bir üstünlük
kurabileceğini düşünmüş, sanatın temelleri, bu ilke doğrultusunda atılmıştır. Bu
bağlamda ilk insandan, Antik Çağ ve Orta Çağ'a kadar insanoğlunun düşünce tarzında
çok fazla bir değişim olmamış olacak ki, dönemin sanat felsefesinde güzellik; ideal olan,
iyi olan ve hakikat ile özdeş bir değer iken, sanatın işlevi, bu değerler ışığında devletin ve
dinin arzuladığı ahlaklı, erdemli ve bilge insan prototipi oluşturmaktır.
Günümüze ulaşan yazılı kaynaklarda belirtildiği üzere, sanatla ilgili ilk kuram, ''Güzellik
nedir?'' sorusunu felsefi anlamda yanıtlayan Platon tarafından geliştirilmiştir. Platon
gerçekliğin ''idealar dünyasında'' olduğunu, Dünya’daki görüngülerin idealar
dünyasının birer yansıması olduğunu söyler ve güzellik anlayışını bu gerçeklik üzerine
temellendirir.
Sanatı
''Mimesis''
kavramı
ile
açıklayan
Platon'a
göre,
zanaatkârın/sanatçının ürettiği, dünyaya yansıyan görüngülerin taklidi, kopyası ya da
benzeridir. Platon yararlı olanın güzel iken, zararlı olanın çirkin olduğunu söyler. Bodei'
nin (2008) aktardığı üzere, Platon çöp tenekesini faydalı olduğu için güzel bulur, ancak
ağır bir kalkan hoş olsa da, taşınamayacak kadar ağır ise fayda sağlamadığı için güzel
sayılamaz.
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Aristoteles’in ''hangi gerçekliğin, nasıl yansıtacağı'' konusunda ki fikirleri farklılaşsa da,
güzellik anlayışı, Platon ile benzeşir. Aristoteles'in sanat anlayışında taklit farklı bir
anlam kazanır ve gerçekleşebilir olan sanatın odak noktasında bulunur (Yetişken, 2012).
Aristoteles, sanatın seçici olması ve özü yansıtması gerektiğini söylemektedir. Bu nedenle
güzel nesne, kolay algılanabilen nesne olmalıdır. Bu ancak doğru bir orantı ile
yakalanabilir. Platon'a göre güzel; ölçü ve uyumun, Aristoteles'e göre ise, büyüklüğün ve
düzenin bileşimidir (Bozkurt, 1992).
Antik Çağ'ın sanat ve estetik anlayışı yorumlandığında, sanatın, bağımsız bir yaratma ve
estetik haz alma eylemlerinden uzak olduğu söylenebilir. Ortaçağ'da bu tutum özünü
kaybetmemiş, hatta geliştirilerek devam ettirilmiştir. Ortaçağ felsefesi teolojik bir
anlayışa dayanır. Bu nedenle güzellik anlayışının dinin hâkimiyeti altında şekillendiğine
dair bir söylem iddialı olmayacaktır. Dönemin estetik tutumu, Skolâstik düşüncenin
etkisiyle gelişim gösterdiğinden, iki farklı estetik yaklaşım dikkat çeker ve sanatta ideal
''oran'' ile ''ışık'' tasvirleri ön plana çıkar. Özetle, Orta Çağ, sanat ve estetik anlayışları
tanrı inancı doğrultusunda biçimlendiğinden, sanatın işlevi dinin istediği ''iyi'' olgusunu
yansıtmak ve sanat yoluyla erdemli insan profili oluşturmaktır.
2.2. Antik ve Orta Çağ İdealist Estetiğine göre Gastronomi
Ele alınan sanat ve estetik anlayışlarından yola çıkılarak, mutfak uygulamalarının sanat
olup olmadığı üzerine bir değerlendirme yapılacak olduğunda, öncelikle Shiner'in
''Sanatın İcadı'' (2004) adlı eseri hatırlanmalıdır. Eserde, sık sık 18. yüzyıldan önce, sanatçı
ve zanaatkâr terimleri arasında herhangi bir ayrımın söz konusu olmadığı, hatta bu
terimlerin birbirlerinin yerine kullanıldığı dile getirilmektedir. O halde, bahsi geçen
zaman diliminde sanat gibi bir disiplinden söz edilemeyeceği gibi, yapılan
uygulamaların hemen hemen hepsinin sanat/zanaat ayrımı gözetmeksizin; ustalık, beceri,
zarafet ve hüner gerektiren faaliyetler olduğu söylenebilir. Aynı şekilde, henüz
gastronominin bir bilim, mutfakta yapılan uygulamaların ise sanat alanı olarak
görülmediği bir dönemde, kuşkusuz aşçı/şef arasında da bir ayrım gözetilemez. Bu
nedenle, mutfakta faaliyet gösteren ve yaptıkları iş tam olarak; ustalık, beceri, zarafet,
hüner gerektiren bireyler, bir tür sanatçı/zanaatkâr olarak addedilebilir.
Hatırlanacağı üzere dönemin sanatçısından/zanaatkârından beklenen, güzelliğin; iyi,
ideal ve gerçek ile yansıtılmasıdır. Bu nedenle, burada tartışılması gereken husus, bir
aşçının/şefin, alımlayıcıda yukarıda bahsedildiği gibi bir güzellik algısı uyandırıp
uyandırmadığıdır. Besinlerin temel işlevi insanı doyurmaktır. Bu eylem faydalı
olduğundan iyidir. O halde gıda ürünlerinin güzeli iyi bir şekilde yansıttığı sonucuna
varılabilir.
“İdeal bir gıda ürünü nasıl olabilir?'' sorusunun yanıtı ise iki farklı yönden incelenebilir.
Bunlardan ilki, din ve devletin tekeline göre idealize edilen, başka bir deyişle din ve
devlet tarafından uygun bulunan mutfak uygulamalarıdır. Orta Çağ'ın tanrı odaklı
yaşam biçimi, etkisini elbette yemek kültüründe de hissettirmiştir. Örneğin,
Hıristiyanların, Paskalyadan önceki 40 iş günü tuttukları oruç sürecince ve Cuma günleri
et yemesi yasaktır (Gürsoy, 2014). Diğer yandan Musevilik inancına göre, et yenmeden
önce içindeki kan temizlenmeli, et ile süt ve süt ürünleri ne pişirirken, ne de tüketilirken
asla birbiri ile karıştırılmamalıdır (Tez, 2015).
İkinci ölçüt olarak ''oran''; bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en
yetkin boyutların yakalanmaya çalışıldığı bir diğer ideal yaklaşımdır. Örneğin; Leonardo
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Da Vinci’nin anatomi üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda resmettiği “Vitruvius
Adamı” idealize insan vücudunu temsil eden altın oranı simgelemektedir. Bu dönemde
gerçekleştirilen mutfak uygulamalarında da tüm yemeklerin; renklerine, yapısına (doku),
şekline (biçim) ve düzenlenişine dikkat edilerek mükemmel bir oran yakalanmaya
çalışıldığı saptanmıştır (Coelho, 2009). Tabak sunumlarında; renk, kıvam, ebat ve
biçimlerin dengesinin, birincil derecede önem taşıdığı bilinmektedir. Bununla birlikte
ağır, hafifle; tatlı, ekşi ve baharatlı ile servis edilerek, konuklarda lezzetli bir deneyim,
baskın olmayan bir hoşluk yaratmak amaçlanmıştır.
Gastronomi açısından tartışılması gereken bir başka konu da, Aristoteles'in ''Katarsis''
(sağalma, boşalma) kuramıdır. Kurama göre, eser karşısında yaşanan ruhunu doyurma,
bir takım duyguları giderme ve ardından gelen hoşnutluk hali, alımlayıcının yalnız sanat
eseri ile girdiği ilişki sonucunda tecrübe edilebileceği, soyut bir deneyimdir. Sanat
eserlerinin tarih ve anlamlarla daha fazla bağlantıları olduğundan yiyeceklerden daha
fazla söyleyecek sözleri vardır. Sanat; yiyecekleri ve yemek yeme eylemini, yiyeceklerin
sanatı betimlediğinden çok daha derin bir biçimde betimler. Buna karşılık olarak
yiyecekler, güzel sanatlar disiplinlerine kıyasla; dişlerin çürümesine, alerjilere ve bir
takım sağlık sorunlarına sebep olmak, beslemek, açlığı doyurmak gibi, insanların daha
somut deneyimler elde etmesini sağlar (Kaplan, 2012).
''Katarsis'' üzerinden yapılan bu değerlendirme, güzel sanatlar uygulamalarını mutfak
uygulamalarından ayırt etmek için yeterli olabileceği gibi, tüm karşılaştırmalar konuyu
daha tartışmalı bir boyuta da taşıyabilir.
Son olarak üzerinde durulacak bir diğer konu ise, ''Mimesis'' teorisidir. Burada sorumuz
“Aşçı/şef neyin benzerini/taklidini/kopyasını yapmaktadır?'' olmalıdır. Eğer
sanatçının/zanaatkârın yaptığı yansımanın yansımasıysa, ''Acaba bir aşçı/şef yansımanın,
yansımasının yansımasını mı üretmektedir?'' başka bir ifadeyle, '' Gastronomi, sanatın
gerçekliğini mi taklit etmektedir?'' Diğer taraftan gastronomi, tıpkı sanat gibi yansımanın
yansımasını yaparak doğayı taklit ediyor da olabilir. Linden, McClements ve Ubbink'in
(2008) ve Shiner'ın (2004) çalışmalarından hareketle, bugün ki kullanımıyla aslında
gastronominin de, tıpkı sanat gibi hemen hemen iki yüz yıllık geçmişi olan bir Avrupa
icadı olduğu söylenebilir. Gastronomi terim olarak ilk defa 17.yüzyılda Lavoisier
tarafından kullanılmış, 18. yüzyılda, Brillat Savarin ise alanı “tat alma bilimi” olarak
tanımlamıştır (Linden, McClements ve Ubbink, 2008).
Tıpkı sanatın akımları olduğu gibi gastronominin de akımları bulunmaktadır. Bunlardan
biri de moleküler gastronomidir. Moleküler gastronomi, Nicholas Kurti ve Herve This
tarafından, yiyeceklerin dönüşümleri ve bu aşamadaki kimyasal olayları içeren bir bilim
dalı olarak açıklanmaktadır (This, 2005). Diğer bir tanımla moleküler gastronomi,
“gıdaların üzerinde kimyasal deneyler yaparak elde edilen farklı lezzet ve aromaları bir tabakta
birleştirme sanatı”dır (Tez, 2015: 105).
Disiplinlerarası bir yaklaşım gerektiren moleküler gastronominin, en dikkat çeken
öğelerden birisi kuşkusuz, alımlayıcıyı görüntü ve tat açısından şaşkınlığa uğratan
sunum biçimleridir. Burada işaret edilmek istenen nokta, farklı bir bakış açısıyla ele
alındığında moleküler gastronominin, aynı zamanda bir sanat alanı olarak da
değerlendirilebileceği ve kimi uygulamalarda aşçıların/şeflerin yansımanın yansımasını
yaparak doğayı taklit ettiği varsayımıdır. Konuya ilişkin en iyi örnek, Youtube üzerinden
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''moleküler gastronomi'' araması yapıldığında karşılaşılan ''Molecular Gastronomy:
Powdered Ice Cream inside Candy Strawberry'' isimli videodur (Youtube, 2016).
Şu noktada sanat üzerine değerlendirmelerini, eser üzerinden yapan Rus biçimcilerinin
hatırlanması fayda sağlayacaktır. 19. yüzyılda yazınsallığın ne olduğu sorusuna yanıt
arayan Rus Biçimcileri, cevabı ''Ostranenie'' kavramıyla açıklamışlardır. İngilizce ‘ye
''Defamiliarization'' olarak çevrilen bu kelime Türkçede ''Alışkanlığı Kırma'' biçiminde
kullanılmaktadır (Moran, 1999). Rus biçimcilere göre, etrafımızda olup bitene ve
gördüklerimize zamanla alışırız, fakat sanat alışkanlıklarımızı kırarak dünyayı yeniden
görmemizi ve algılamamızı sağlar. Bu sebeple, sanat eserinin yapması gereken, gerçekliği
yansıtmak değil, alışkanlıklarımızı sarsarak gerçekliği farklı bir biçimde algılatmak
olmalıdır. Kesin olan şudur ki, moleküler gastronomi sadece doğayı taklit eden bir sanat
biçimi olarak değil, aynı zamanda alışkanlıkları kıran ve onların değiştirilmesine ön ayak
olan güncel bir sanat biçimi olarak da yorumlanabilecek önemli bir araştırma konusudur.
Şu ana kadar söz edilen Antik ve Orta Çağ sanat anlayışı, bugün ''Yansıtma Kuramları''
başlığı altında da değerlendirilmektedir. Bu kuram kapsamında mutfakta gerçekleştirilen
uygulamalar, dönemin sanat anlayışından beklenen ölçütlere göre ele alınmış ve sonuç
olarak gastronominin ''Katarsis'' kuramını karşılamasa da sanat olarak
değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Öte yandan, Yansıtma Kuramlarının 21. yüzyıl
sanat anlayışına göre, iyi bir kuram olmadığı düşünülebileceğinden, Hipergerçekçilik
akımından söz etmek fayda sağlayacaktır.
1970'li yılların başında öncü örneklerine resim sanatında rastladığımız, bugün ise etkisini
her disiplinde hissettiren hipergerçekçi sanatçılar; eserlerindeki ayrıntı titizliği ve
gerçeklikle yarışma çabalarıyla dikkatleri çekmektedirler. Hipergerçekçi sanatçıların,
sanatsal eylemi yalnızca bir el becerisine indirgedikleri gerekçesiyle acımasızca
eleştirildiği, öbür taraftan eserlerinin milyon dolarlara satıldığı günümüzde, şüphesiz
sanatın ne olduğu kestirilememektedir. Bu nedenle, Yansıtma Kuramları olarak ele
alınan, taklide/benzetmeye dayalı sanat anlayışının, bugün katiyetle geçerliliğinin
olmadığını söylemek belki de yanlış olacaktır. Gastronomi disiplininde de izlenebilen
hipergerçekçi tavır, etkisini özellikle; şeker hamuru, tereyağı, çikolata... vb. malzemelerle
şekillendirilen heykellerde göstermektedir.
2.3. Aydınlanma Çağı ve Sonrasında İdealist Estetik
Yeniçağ ‘da yaşanan Rönesans ve Reform hareketlerinin ardından, 17. yüzyılda başlayıp
18. yüzyılda doruk noktasına ulaşan; bilime, akla ve mantığa dayalı dünya görüşü Batı
toplumlarında Aydınlanma Çağı olarak tanımlanan tarihsel bir dönemi ifade etmektedir.
Dönemin filozoflarından Baumgarten (1714-1762), ''güzel''in estetik yönüne değinmesi ve
ilk defa''Aesthetica'' (estetik) adı altında bir araştırma gerçekleştirmesi açısından önem
taşımaktadır (Yetişken, 1998). ''Yunanca, aisthesis/aisthanesthai kelimelerinden gelen estetik,
duygu/duyum ya da duymak/algılamak gibi anlamlar taşır'' (Ergün: 2010, 1). Eski Yunanca,
''aisthesis'' (Arat, 1996) ''duyulur algı'' ifadesi ise, estetik kavramının ve güzellik
tasarısının kökenidir.
Estetiğin bir bilim dalı olarak bağımsızlığına kavuşması Kant (1724-1804) ile gerçekleşir.
Kant “güzel”i, beğeni yargısının dört mantıksal yargı biçimi olan; nitelik, nicelik, bağıntı
ve ereklilik kavramlarıyla analiz eder. Bu analiz biçimi; ''estetik obje'' hakkında varılan
güzel yargısının nasıl oluştuğunu, varılan yargının herkes için geçerli olup olmadığını ve
estetik bilginin nasıl bir bilgi olduğunu araştırmaktadır.
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Kant'ın güzele dair çözümlemelerinin bilinmesi; yeni estetik dünya tasarımını, sanatın ve
sanatçının özerkliğini, sanatın iyi ve ahlak kuralları ile bağdaştırılamayacağını, yaratım
sürecinde yetenekten çok yaratıcılığın önem taşıdığını, Romantizm ve modern biçimcilik
gibi sanat akımlarının tarihsel ve felsefi dayanak noktalarını anlamak açısından
önemlidir.
Kant estetiği kavramlar üzerine inşa edilmişken, modern dönem estetiğinin bir başka
belirleyicisi olan, Hegel estetiği (1770-1831), sanat nesnesi üzerine inşa edilmiştir. Hegel
akla uygun olanın gerçek, gerçek olanın ise akla uygun olduğunu belirtir (Dinçer, 2006).
Bu ifadeye, özneyle nesnenin bir ve düşünülür olan duyularda bulunduğunu belirtir.
Copleston'a göre (1990) kusursuz bir sanat eserinde düşünsel içerik ile duyulur olan
arasındaki bu müthiş ten uyumu, iki öğenin iç içe geçerek bir olmasından kaynaklanır.
Hegel estetiğinde aşkın bir anlam kazanan güzel, karşımıza sonsuzluk, özgürlük olarak
çıkar (Timuçin, 2008). Güzel, sanata ait duyusal bir betimlemedir. Ancak Hegel'e göre;
koku, tat ve dokunma gibi duyuların hoş bulduğu hisler, sanatın tanıdığı güzel
kapsamında yer almaz.
Hegel’in ardından estetik teorisi farklı bir bakış açısı kazanmış; estetik güzelin bilimi
olduğu gibi, güzel sanatların felsefesi olarak da kabul edilmiştir. Aydınlanma döneminde
farklı görüşlere sahip bütün idealist felsefecilerin buluştuğu ortak nokta; güzelin sadece
olgu olarak değerlendirilmesi gerektiği üzerinedir. Bu durum 19. yüzyıl ve sonrasında,
güzelin bağımsızlaşmasını; yaratıcılık, sezgi, deneyim gibi kavramların da sanat alanı
içerisinde yer bulmasını sağlamıştır.
Croce, (1866-1952) bilgiyi sezgisel ve mantıksal olmak üzere ikiye ayırır. Sezgisel bilgi
bireyseldir ve imge üretir, mantıksal bilgi ise tümeldir, kavram üretir. Croce,
Aydınlanma Çağı filozofları gibi, sanatın ''Mimesis'' olduğu düşüncesini kabul etmez.
Ona göre, sanat güzelliği madde üzerinden algılandığından maddeye dayanır, ama
aslında o, tinsel bir ifadedir. Bu nedenle Croce, sanat güzelliğini doğa güzelliğinden
üstün tutmaktadır (Tunalı, 2008). Sanat; fizik, ahlak, felsefe, tarih, doğa bilimi, matematik
değildir ve yarar, zevk, neşe, iyilik gibi pratik eylem biçimleri ile karıştırılmamalıdır
(Cömert, 2008).
2.4. Aydınlanma Çağı ve Sonrası İdealist Estetiğine göre Gastronomi
Kuşkusuz açlık, irademiz dışında vücudumuzun gereksinimlerinden kaynaklanan,
zorunlu bir yönelim ve tüketime bağlı bir istek durumudur. Bu durumu dikkate alan
Kant, lezzeti estetik açıdan değerlendirirken, tüketime bağlı ekonomik koşulların
üzerinde durmuş, yoksullar ve açlar gibi seçim lüksüne sahip olmayan kişilerin, lezzete
dayalı estetik bir deneyim yaşama olasılıklarının bulunmadığını belirtmiştir. Ona göre,
lezzet ile ilişkilendirilmiş estetik, değersiz ve kötüdür. İnsanın hayatını idame
ettirebilmesi için beslenmesi, yani beslenmeye olan bağımlılığı, yararlı bir zorunluluk
olduğundan özgürlüğün önünde bir engeldir. (Formis, 2014).
Kant, önümüze sunulan bir yemeği hiçbir beklenti, karşılık ve yeme isteği duymaksızın,
salt bir seyrediliş nesnesi olarak izlememizin ve estetik bir doyum yaşamamızın
olanaksız olduğunu belirtmemiştir. Ancak, bu tarz bir ifade onun estetik anlayışı ile
oldukça paralellik taşımaktadır. Gastronomi bir bilim olarak ele alındığında öncelikli
hedefi, insanın beslenme ihtiyacını karşılamaktır. Alımlayıcının da en basit amacı ise,
önüne sunulan gıdayı tüketerek karnını doyurmak ve yaşamını idame ettirmektir. Fakat
günümüz dünyasında gastronomi; yalnızca bir bilim olarak değil, lezzetleri ortaya
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çıkardığı kadar görselliği de ön plana alan bir sanat alanı olarak da düşünüldüğünden,
21. yüzyılın postmodern kültüründe, Kant’ın lezzete ilişkin değerlendirmeleri yetersiz ya
da basit bulunabilir.Çünkü bugün, mutfakta gerçekleştirilen uygulamalar salt güzellik
adına yapılabilmekte, bir şefin, tasarımcının ya da sanatçının elinde biçimlendirilmiş
yenilebilir malzeme, tüketim nesnesi olmaktan çıkıp sadece seyrediliş nesnesi olarak,
sanat objesine dönüşebilmektedir.
Kant hoş ile güzel yargılarını ayırırken ''hoş''un öznel bir yargı, ''güzel''in ise
evrenselleşebilen bir yargı olduğunu belirtir. Örneğin İspanyol yemeği ''Paella''yı
tadanlardan kimisi, yemeğin lezzetini hoş bulurken kimisi nahoş bulabilir. Kuşkusuz bu
tarz yargılar kişisel beğeni ve kültürle ilişkilidir. O halde Kant'ın ''hoş'' yargısının öznel
olduğuna ilişkin söyleminde haklı olduğu görülmektedir. Ancak Kant’ın güzel yargısına
yönelik evrenselleşme ve tümelleşme söylemi tartışılmaya değer bir konudur. Örneğin
Çinliler, yeme içme sanatına ilişkin konularda kimseyi kendilerinden yana çekmeye
çalışmaz. Bilirler ki; kültürlerine derinlemesine girmemiş kişiler, mutfaklarının en iyisi de
sunulsa, ondaki güzellik duyusuna erişemeyeceklerdir (Bober, 2003). Nitekim zengin
Türk yemek kültürü, Çin mutfağı ile mukayese edildiğinde bir Türk'ün, en iyi Çin
yemeğini dahi kolay kolay beğenmeyeceği tahmin edilebilir. Öte yandan aynı kültürdeki
insanların bile yeme alışkanlıklarının aynı olduğu söylenemez. Bu durum statü, cinsiyet,
dinsel mezheplere göre farklılık göstermektedir (Tez, 2015).
Hegel’in ise, farklı sebeplerden de olsa Kant ile aynı görüşleri benimsediği ve yiyecekleri
estetik açıdan değersizleştirdiği görülür. Ona göre yeme eylemi, tadı alınan besinin yok
edilmesi, parçalanması ya da tahrip edilmesidir (Formis, 2014). Bu parçalanış, eserin içsel
değerlerinden olan; sonsuzluk ve evrensellik gibi niteliklerin kaybolmasına sebep
olduğundan, yiyeceklerin sanat eseri olarak değerlendirmesi imkânsızdır. O sanatı yalnızca,
görme ve duyma duyuları ile algılanan bir dünya olarak tanımlar.
Ayrıca Hegel'e göre, vücudun hafızası sanat eserinin; kurumsallaşması, muhafaza
edilmesi ve arşivlenmesi için iyi bir yer değildir.(Formis, 2014). Ne var ki, yeme eylemi,
vücutta bir hafıza barındırabilir. Vücudun hafızası, tekrar tekrar harekete geçebileceği
gibi, dönüşüme ve yenilenme sürecine girebilir (Kitchen Creates, 2016). Bu açıdan
Hegel’in bakış açısı yoruma açıktır.
Croce ise açık bir ifadeyle yarar, zevk, neşe, iyilik gibi pratik eylem biçimlerinin asla
sanat ile ilişkilendirilemeyeceğini ve bilim ile sanatın bir olmadığını belirtmiştir.
Croce’nin düşüncelerinden hareket edildiğinde, gastronomi yalnızca bilimdir.
Aydınlanma Çağı'ndan günümüze kadar yaşanan gelişmeler; sanat, sanatçı, sanat eseri,
alımlayıcı gibi kavramların doğmasında ve sanatın bugünkü kimliğine kavuşmasında
aktif rol oynamıştır. Hemen hemen 19. yüzyıla kadar sadece genel/sözcük anlamıyla
kullanılan ''sanat'' 19. yüzyıldan sonra yeni bir anlam kazanmış, sadece ''güzel sanatlar''ı
niteleyen özel bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Erinç'e (2009) göre sanat, bir
duygunun/fikrin estetik kaygı ile yaratıcı bir şekilde aktarımı, aktarım yöntemleri ve araç
gereçleri olup sanat süreci aşağıdaki şekil ile temsil edilir.
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Şekil 1. Sanatın Temel Öğeleri
Kaynak: Erinç, 2009

Sanat kavramının temel öğeleri (Şekil 1) gastronomi kapsamında değerlendirildiğinde,
''sanat eseri'' olgusunun tanımlanamadığı ve bu nedenle gastronominin sanat olarak
değerlendirilemeyeceği düşünülebilir. Gerçekten de yeme eylemi, Hegel'in de bahsettiği
gibi bir yok etmedir ve bu eylemin sonucunda ne sanat eserinin evrenselliğinden ne de
sonsuzluğundan bahsedilebilir. Erinç'e (2009) göre bir objenin ''dolaysız yollarla'' sanat
eseri sıfatı kazanması için; antika kavramına, çağdaş-çağcıl sanat kuramlarına ve sanat
tarihine uygun bir değer taşıması gerekmektedir. Bu teoriye göre, mutfakta
gerçekleştirilen pratiklerin birinci ve ikinci koşulu karşılamadığı görülebilir. Üçüncü
koşul ise tartışmaya değer bulunduğundan, pragmatist estetik anlayışı içerinde yeniden
değerlendirilecektir. Sonuç olarak, Aydınlanma Çağı ve sonrası İdealist estetik anlayışına
göre, gastronominin sanat olarak değerlendirilemeyeceği görülmüştür.
3. PRAGMATİST ESTETİK
James’in öncülük ettiği, Dewey tarafından sistemli hale getirilen ve Shusterman
sayesinde günümüze ulaşan pragmatist estetik, idealist estetik üzerine inşa edilmiş
olmasına rağmen, ondan daha kapsayıcı bir tavır sergiler.
3.1. Aydınlanma Çağı ve Sonrasında Pragmatist Estetik
Pragmatist estetiğin öncüsü olarak kabul edilen James (1842-1910) estetiğin insan
psikolojisine dayalı, algı ile ilişkili bir problem olduğunu belirtir ve onu pratik ve bilişsel
ilgileri kapsayan somatik (bedeni) deneyimler ile de ilişkilendirir. James estetiği birincil
ve ikincil keyifler ile açıklamaktadır. Birincil keyifler zihinsel süreçlerden oluşur. İkincil
keyifler ise zihinsel süreçler sonucunda bedenin gösterdiği tepkilerdir. James keyif alınan
güzellik karşısında; gözlerin dolması, için ürpermesi, sıcak basması, göğüste sancı
hissedilmesi gibi bedensel tepkilerin, estetik deneyimin parçası olduğunu söyler
(Yıldırım, 2013).
Ona göre, sanat eserlerinin verdiği keyfin pratik boyutunda özellikle ikincil zevkler
büyük bir rol oynar. Çünkü birincil keyifler, büyük ölçüde ikincil zevkler tarafından
zenginleşir (Suckiel, 2005). James estetiği; pratiğe dayalı deneyimle ilişkilendirirken, onu
somatik ve iştah açıcı olanla da bağdaştırmış, yüksek ve popüler kültürü bir araya
getirerek, sanatı hayatın içine dâhil etmeye çalışmıştır.
Bir diğer filozof Dewey (1859-1952) estetik ve sanat hakkındaki görüşlerini Art as
Experience ''Deneyim Olarak Sanat'' adlı yapıtında kapsamlı olarak dile getirmiştir.
Dewey estetiği, insanın doğal ihtiyaç ve eylemleri üzerine temellendirir. Dewey'in
sanatın bir deneyim/yaşantı olduğuna dair düşünceleri, sanat ile yaşamın ortak nitelikler,
belli estetik değerler paylaştığı iddiası üzerine şekillenir (Formis, 2014).
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Pragmatist estetisyen Shusterman'a (1946-...) göre, tüm sanat eserlerini kapsayan bir
sanat tanımı olanaksızdır. Böyle bir tanım bugün yapılmış olsa bile, gelecekteki sanatın
bu tanımların sınırları içinde kalıp kalmayacağı şüphelidir. Bu sebeple sanat, değişken ve
kapsayıcı karakteriyle neredeyse tanımlanması imkânsız bir yapıya sahiptir.
Felsefe tarihi boyunca sanatın hep öznel bir deneyim olduğuna vurgu yapılmış, bunun
sonucu olarak da ''sanatın sanat için olduğu'' görüşü uzun yıllar kabul görmüştür. Bu
düşünce sanat eserlerini ilahlaştır ve ondan var olmasının dışında bir medet
umulamayacağını savunur. (Moran, 2013). Karşılık olarak Shusterman, deneyim olarak
sanat ifadesinin hem eseri hem de sanatçıyı kapsayan bütünleştirici bir özelliğe sahip
olduğunu belirtir. Shusterman'a göre sanat, ''estetik bir deneyim'' olarak ele alındığında,
gerçek dünya ile kaynaşacak, gelişecek ve bu sayede sanat alanı, köklü bir şekilde
genişleyecektir. Böylelikle, estetiği gerçek hayattan koparıp, yücelten müze ruhu da
ortadan kalkacaktır (Shusterman, 2000).
Shusterman'a göre (2000), bir çalışma sanatsal yollarla yapılıyor olabilir ancak bu çalışma
estetik deneyim üretmiyorsa sanat eseri sayılmaz.
Shusterman yaptığı çalışmalarda bedenin estetik deneyimdeki rolünü ortaya koymuş,
Somaesthetics: A Disciplinary Proposal/Somaestetik: Bir Disiplin Teklifi başlıklı yazısında
somaestetik adını verdiği disiplini (beden merkezli) öne sürerek alanyazına yeni bir terim
kazandırmıştır.
3.2. Aydınlanma Çağı ve Sonrası Pragmatist Estetiğine göre Gastronomi
İdealizmin sanat olan ile olmayanı kesin bir ifadeyle ayırmaya çalıştığı hatırlanacak
olursa, pragmatizmin kapsayıcı bir yapı sergilediği ve sanattaki tüm farklılıkları kabul
ettiği fark edilecektir. Pragmatist estetik, her ne kadar idealist estetik anlayışından farklı
bir karakter sergilese de, idealist estetik üzerine inşa edilmiş olup, ondan farklı olarak,
duyularla algılanan dünyanın beden üzerinde büyük bir etki yarattığını
vurgulamaktadır.
İdealist estetik anlayışlarında neredeyse varlığı kabul edilmeyen ''beden'' Pragmatist
estetik ile birlikte önem kazanmış, 1960 ve sonrası Postmodern sanat akımlarında temel
malzeme olarak boy göstermeye başlamıştır. 1960 sanatında beden ve deneyimin rolü
incelemeden önce, modern sanat akımlarının doğuşuna değinilmesi faydalı olacaktır.
Özellikle Fransız İhtilali sonrası yaşanan gelişmeler, bugün ''güzel sanatlar'' olarak
tanımlanan yeni/modern sanat kavramının doğmasına zemin hazırlamıştır. 19. yüzyıl ile
birlikte sanat eseri; incelmiş zevkler yaratır ve kendisini amaç olarak sunar, zanaat ve
popüler sanatlar ise; küçümsenen, icrası beceri ile ilişkilendirilen, amacı
kullanım/tüketim değeri sunmak ya da eğlendirmek olan bir alana dönüşür (Shinner,
2004). İdealize edilen, elitist bir yapı sergileyen sanat, zamanla halktan kopar. Bu duruma
tepki olarak doğan, Avangart: ''öncü, önde giden'' (Türk Dil Kurumu, 2015) sanat, farklı
estetik ideler oluşturmak ve sanata yenilikler getirmek üzere harekete geçer.
Avangart sanatın hareketlerinden Fütürizm; resim, heykel, edebiyat, fotoğrafçılık,
mimarlık, baskı sanatlarını kapsar ve (Lynton, 2004) geçmişteki tüm estetik değerleri
reddetme eğilimiyle yola koyulur. Fütürizm yalnızca sayılan disiplinleri etkilemekle
kalmaz, gastronomiyi de etkisi altına alır. 20. yüzyılın başında Marinetti (1876-1944) ve
arkadaşları, Fütürist Akşam Yemeği (Futurist Dinners) adında, sosyal ve politik içerikli
mesajlar veren bir hareket başlatır.
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Gastronomi alanında uygulanabilirliğe başkaldırış olan bu hareketle, geleneğe dayalı söz
ve örnekler küçümsenmiş, ''çılgınlık'' olarak nitelendirilebilecek bir tavır sergilenmiştir.
Bu tavır İtalyanların sosyal alışkanlıklarını ve basit kuralları yeniden yapılandırmaya
yöneliktir. Örneğin Fütüristler, makarna odaklı geleneksel İtalyan mutfağının kişide
uyuşukluğa, kötümserliğe, pasifliğe ve unutkanlığa neden olduğunu ileri sürmüş,
makarna yerine pirincin zihni daha iyi çalıştırdığını ve onun daha hafif olduğunu
savunmuşlardır (Formis, 2014).
Fütürist yemekler, asimetrik tatların bileşiminden oluşan etkileyici bir deneyimdir. Muz
ve ançüezin, tatlı ve tuzlunun bir arada sunulduğu, hayal gücüne dayalı bu yemeklerde,
İtalyan mutfak kültürüne yeni öneriler sunmak amaçlanmıştır. (Formis, 2014). Ancak
Marinetti ve arkadaşlarının Fütürist yemek önerileri uygulamada ilgi görmemiştir. Bu
hareket yalnızca; gıdalarda kullanılan koruyucu ve katkı maddelerinin; kıyma, ezme ve
emülsiyon işlemi gerçekleştiren mutfak araç gereçlerinin kullanımının yaygınlaşmasına
katkı sağlamıştır.
Fütürizm'in ardılı bir diğer avangart hareket Dadaizm, Duchamp ile bağdaştırılmaktadır.
Duchamp'ın en ünlü eseri ''Çeşme'' Kahraman'a göre (2015) geleneksel güzellik
anlayışına saldırır ve yapıtın nesnede değil, bakanın gözünde olduğunu savunur.
Sunulduğu dönemde itibar görmeyen bu hazır nesne bugün tüm zamanların en etkileyici
sanat eseri olarak kabul görmektedir. Bu durum günümüzde ''güzel sanatlar'' tanımının
sınırları içerisinde yer almayan gastronominin, gelecekte belki de bu sınırlar içerisinde
yer alabileceğini düşündürmektedir.
Avangart sanat hareketleri, sanatın giderek bireyselleşmesine ve öznelleşmesine yol
açtığından, ''öncü'' olarak nitelendirilen bu sanatın hazin sonu kısa sürede yazılmıştır. Bu
sonun ardından, 1960'lı yıllarda gelişim gösteren Postmodern sanat, bugüne dek sanata
dair bildiğimiz hakikatten, tam anlamıyla bir kopuşun ifadesidir. Örneğin bu dönemde
arazi sanatının; toprağı, suyu, doğayı; performans sanatının ise, bedeni sanatın ana
malzemesi haline getirdiği görülür. Kimi sanatçılar ise, yiyecekleri ve yeme eylemini
sanatın içine dâhil etmeye çalışır.
Spoerri “Eat Art!” (Sanatı Ye!) adlı performansında müşterilerin artık yemekleriyle
kolâjlar yaratır ve müşterileri de bu performansa dâhil eder (Formis, 2014). Sanatçı ile
alımlayıcı arasındaki bu işbirliğinde amaçlanan, insanlarla iletişime geçmek,
alımlayıcının yaratıcılık ve hayal gücünü tetiklemektir. Bu deneyimden, ortaya çıkan
kolâjlardan bazıları; karıncalı omlet, yılan yahnisi ve fil gövdesi dilimleri gibi ilginç
yemek imgeleridir.
Fluxus hareketi temsilcileri de, yemeği, sanat ve performans olarak tanımlamaktadır. Bu
performanslardan biri, “The Identical Lunch” (Yemeğin Kimliği), 1967-1971 yıllarında
Knowless tarafından gerçekleştirilir. Formis (2014) sanatçının, her öğlen gittiği restoranı
sahneye çevirişini, bu performansın parçası olduklarının farkında olmayan müşteri ve
çalışanların hareketlerinin kaydedilişini aktarır.
Knowless, her öğlen aynı saatte ve mekânda, aynı şeyleri yer ve bir arkadaşı bu ritüeli
her gün kaydeder. Restoranın tariflerindeki değişimler de bu günceye dikkatlice yazılır.
Günlük hayatı eksenine alan performans; hafızaya, farkındalığa ve dışarıya olan bilgiye
odaklanır. 1971’de sonlandırılan deneyim, “The Journal of Identical Lunch” (Aynı Yemeğin
Güncesi) ismiyle bir kitapta toplanır.

1209

Avangart ve postmodern sanat ile birlikte yemeğin insan hayatının, yani sanatın önemli
bir parçası olduğu bilinci oluşmuş bununla birlikte özellikle yiyecek sunumları şaşırtıcı
bir şekilde değişim ve gelişim göstermiştir. Bu değişimin en çarpıcı örneklerinden biri
2005 yılında Amerika'da kurulan Michelin yıldızlı Alinea restorandır. Restoran, “Alinea is
not restaurant… At least, not in conventional sense” (Alinea en azından bizim alışkın
olduğumuz klasik anlamda bir restoran değil) sloganıyla, adeta alımlayıcıyı bir şovun
izleyicisine dönüştürmekte ve alımlayıcıya alışılmışın dışında unutulmaz bir deneyim
sunmaktadır (Alinea Restoran, 2016).
Bugün 1960 sonrasında sanat adına yapılan tüm bu eylemler; video, fotoğraf, kitap
şeklinde kaydedilip nesneye dönüştürüldükleri için bilinmektedirler. Tek, biricik,
bakılası olmaktan ziyade, belgeye/kayda dönüşen bu nesneler, sanatın müze ve galeri
gibi ortamlarda izole edilmemesi gerektiğini, onun yaşam tecrübesinin ta kendisi
olduğunu savunurlar. Erinç'in fikirlerinde de bahsedildiği üzere, 1960'larda kayda geçen
bu deneyimler, sanat tarihi açısından değer taşıdıkları için sanat eseri sıfatını
kazanmışlardır.
Çağımızda gastronominin, tıpkı Alinea restoran örneğinde söz edildiği gibi; şef/aşçı
algısının, yemeklerin sunulduğu mekânların, sunum biçimlerinin ve alımlayıcının
beklentilerinin, dikkate değer bir şekilde değişim gösterdiği görülmektedir. Bu çarpıcı
değişim ve gelişim yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasına (yemek stilistliği ve
fotoğrafçılığı gibi) da sebep olmuştur. Bugün kayıtlara geçen tüm bu gelişmeler,
gelecekte gastronominin belki de sanat tarihi açısında değerli bulunacağına işaret
etmektedir.
Günümüzde postmodern sanat yapıt/ürün yerine; eylemi, düşünceyi ve yaşamın sanatsal
algılanışını ortaya koymakta ve pragmatist estetik anlayışıyla hareket etmektedir. İnsanın
beş duyusuna hitap eden gastronominin yukarıda belirtilen gerekçelerden dolayı,
pragmatist estetik ilkelerine göre sanat olarak değerlendirilebileceği düşünülmektedir.
SONUÇ
Çalışmada, idealist estetik ile pragmatist estetik ele alınarak gastronominin sanat olarak
değerlendirip değerlendirilemeyeceği sorgulanmıştır. Bu doğrultuda estetik
düşünürlerin sanata olan bakış açısı incelenmiş, gastronomi hakkında çıkarımlarda
bulunulmuştur.
Antik ve Ortaçağ döneminde henüz sanat/zanaat kavramları arasındaki farkın dahi tam
olarak ortaya konulmadığı görülmüştür. İdealist estetik sanatı, ”idea”lar olarak tek bir
yönüyle idealize etmiş olup, sanatın amacını ve güzellik kavramını bu çerçevede
değerlendirmiştir. Sanattaki güzellik doğa güzelliğinden üstün sayılmış, estetik
sınırlandırılmıştır. Bu görüş sanattan pratik yönde bir şeyler beklemeyi sanat dışı bir
tavra bağlamıştır. Tüm bu ifadelerden, idealist estetik anlayışı düşünürlerine göre,
gastronominin kısmen sanat olarak kabul edileceği anlaşılmıştır.
Diğer yandan idealizme göre katı kuralları olmayan, bilgiyi değişmez kabul etmeyen ve
hiçbir görüşü tamamen reddetmeyen pragmatizm, sanattaki farklılıkların kabul
edilmesine iyimser bir şekilde yaklaşmıştır. Pragmatist estetik anlayışı, sanatın duyusal
yönüyle olan ilişkisine özellikle önem vermiş ve sanatı “estetik deneyim” merkezinde ele
almıştır. En basit estetik tatminlerden en yüksek beğenilere kadar hepsini estetik olma
noktasında aynı kabul eden bu görüş, sanatı insan deneyimlerinin en üst noktasına
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yerleştirmektedir. Bu bakış açısına göre gastronominin, sanat olarak kabul edilebileceği
düşünülmüştür.
Estetik deneyimin ve performansın birlikte sunulduğu gastronomi; hazırlama, pişirme,
tasarım ve sunum gibi aşamaları kapsayan bir süreç sanatıdır. Bu performansı
yetenekleri ve yaratıcılıkları ile birleştiren profesyoneller ise, mutfak sanatçıları olarak
ifade edilmektedir (Budak, 2011). Sanat çerçevesinden bakıldığında alımlayıcıya sunulan
tabak ise, bir tuval görevi gören sanat eseridir (Deroy vd., 2014).
Gastronominin, tıpkı sanat gibi bıraktığı izler vardır. Duyuların bedene ait olduğunu ve
onların bedenimizin durumundan önemli düzeyde etkilendiğini belirten soma estetiğe
göre (Shusterman, 2000), gastronominin yaratmış olduğu ikincil zevkler oldukça
önemlidir. Ayrıca mutfakta yapılan uygulamalar ile sanat arasında benzerlikler taşıyan
duyusal özellikler de bulunmaktadır. Öncelikle estetik deneyimin temel nesnelerinden
biri olan ürünlerin, düşünülmüş ve tasarlanmış olmaları, onların görsel bir sanat
pratiğine dayalı olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı, gıdaları betimlerken farklı
duyulara aktarılan ifadeleri ve görsel sunuma dayalı anlatımları seçeriz, tıpkı estetiğin
alanına atfedilen sade, doyurucu, uyumlu gibi (Kaplan, 2012). Doğrudan ve yalnız ağız
içerisindeki dilin algılayışıyla gerçekleşen tat alma, aynı zamanda estetik alana ilişkin
yargılarda metafor olarak kullanılan bir ifade biçimidir. Yani mecazi anlamda kullanılan
''tat almak'' estetik nitelikleri fark edecek yeterliliğe sahip olmak anlamını taşır (Kaplan,
2012).
Günümüzde yeni, çağdaş, güncel ya da postmodern olarak nitelendirilen sanat
yapıtlarının büyük çoğunluğu, klasik olarak adlandırılan resim ve heykel gibi, sanat
biçimlerinden farklı bir tarz sergilemesiyle bilinmektedir. Performans, düzenleme, video,
arazi sanatı gibi uygulamalarda karşılaşılan yeni malzemeler ve uygulamaların
sergilenmesi için tercih edilen mekânlar, alımlayıcıya yeni deneyimler sunmaktadır.
Gastronomi, sanatın farklılaşan bu yüzü içerisinde postmodern sanat olarak ele alınabilir.
Ancak gastronominin “güzel sanatlar” kavramının içerisinde bir alan olarak değil, henüz
tarihi yazılmamış bir sanat olarak kabul edilebileceği düşünülmektedir. Erinç'in belirttiği
üzere (2009: 22) ''Güzelle ilgili her çaba, belli ki “güzel sanatlar” alanının içine girmez. Ama
hangi alanın içinde olursa olsun, eğer gerçekten güzel adına, güzellik uğruna yapılıyorsa o çaba, o
alanı sanata dönüştürebilir. Yemek yapma sanatı gibi”.
Bugün görünüş açısından her şey sanat yapıtı sayılabilir, sanatın ne olduğu Danto’ya
(2010) göre; duyusal deneyimden, düşünceye, yani felsefeye dönmek zorundadır. Bu
anlamda ‘’gıda felsefesi’’ yeni çalışmalara zemin hazırlayabilecek bakir bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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ÖZET
Son yıllarda yaşam biçimlerinde dolayısıyla davranış biçimlerinde yaşanan değişiklikler,
özel ilgi turizm çeşitlerine talebin artmasına neden olmuştur. Turistik talebin son
zamanlarda doğa temelli turizm faaliyetlerine yönelmesi, talebi karşılayacak konaklama
arzının karşılanması, turizmin belirli alanlarda ve zamanlarda sıkışmış olmasına çözüm
arayışları, özel ilgi turizm konularından kampçılığı ön plana çıkarmaya başlamıştır.
Sadece gezici, maceraperest ancak doğa tutkunu olan kampçıların değil, doğayı seven
herkesi cezp edecek, orta ve üst düzey gelire sahip turistleri de içine alan lüks kampçılık
(glamping) artık pazarlamacıların ve girişimcilerin turizm yatırım fikirlerinde yer almaya
başlamıştır. Kırklareli tarihi, kültürü, doğası ve son zamanlarda cazip hale gelen başta
kırsal turizmi olmak üzere doğa sporları ile geleceğin turizm cazibe merkezlerinden birisi
olmaya adaydır. Bu çalışma ile Kırklareli’ndeki kampçılık potansiyelinin araştırılması ve
özellikle lüks kampçılığın modern konaklama işletmeciliği anlamında da
kullanılabileceği bir model önerisi geliştirilmekte, ayrıca çeşitli turistik amaçlar ile
Kırklareli’ne gelen turistlerin konaklama sorunlarına ve hizmetlerine farklı bir bakış açısı
sunulmaktadır. Araştırma, Kırklareli’ni bilen, doğa sporları ile ilgilenen, yerel yöneticileri
de içine alan uzmanlar ile yapılan görüşmeler ve yazılı dokumanlar ile desteklenen nitel
bir araştırmadır. Bu veriler ışığında Kırklareli’nde kampçılık ve glamping işletmeciliğinin
geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kampçılık, Glamping, Özel İlgi Turizmi, Alternatif Turizm,
Kırklareli
GİRİŞ
ÖZEL İLGİ TURİZMİ OLARAK KAMPÇILIK
Özel İlgi Turizmi Tanımı ve Kapsamı
Özel ilgi turizminin tanımını yapmak için diğer turizm çeşitlerinin ayırt edici yanlarını
belirlemek gerekir ki araştırmacılar konu üzerinde hala tartışmaktadırlar. Alternatif
turizmin ve özel ilgi turizminin literatürde bir arada kullanılması bunun göstergesi
olabilir. Adından da anlaşılacağı üzere özel ilgi turizminin gerçekleşebilmesi için turizm
ürününü satın alacak tüketicilerin ürüne (otel, restaurant, destinasyon, festival, vs.) karşı
özel bir ilgisinin, boş zamanının ve harcama gücünün olması gerekmektedir.
Dünya Turizm Örgütü'nün tanımına göre özel ilgi turizmi; “belirli bir temaya sahip olan
turistik merkezleri ziyaret etmek ve belirli ilgilerini geliştirmek amacını güden kişilerin,
bireysel ya da grup halinde katıldıkları uzmanlaşmış bir turizm türüdür” (Tanrısevdi ve
Çavuş, 2003: 10).
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Özel ilgi turizminin, kitlesel turizmden ve alternatif turizmden ayırt edici farkı turizm
ürününü satın alan ya da niyetlenen kişilerin bu ürüne karşı ilgilerinin tam olarak
bilinememesi ya da hesaplanamamasıdır. Kişilerin birbirlerinden farklı kişilik
özelliklerinin ve yaşam farklılıklarının olması da turizm ürünü satın alma tercihlerinde
farklılıkları ortaya koymaktadır.
Özel ilgi turizminin özünde, insanların çok farklı olabilen özel ilgileri yatmaktadır ve bu
ilgiler kişiden kişiye farklılaşmaktadır (Uluçeçen, 2011: 72).
Özel İlgi Turizmi Türleri
1990 yılında Turizm Bakanlığı tarafından yapılan özel ilgi turizmi türlerinin belirlenmesi
çalışmaları; sayı vermekten çok, odak noktası olarak tüketici beklentilerini aldığından
kavramın ruhuna daha uygun bir niteliktedir. Bakanlığa göre; özel ilgi turizmi
sınıflanırken, gerçekleştirilecek faaliyetler, faaliyete ilişkin motivasyonlar ve bu
faaliyetlerin gerçekleştiği ortamlar kıstas alınmalıdır (Tablo: 1). Böylece özel ilgi turizmini
üç grupta sınıflamak mümkündür. Bunlar; kent içinde, kırsal alanlarda ve doğal
ortamlarda yapılabilen faaliyetlerdir (Küçükaslan, 2007: 157).
Tablo.1 Özel İlgi Turizmi Türlerinin Sınıflandırılması





Doğaya Dayalı
Türler
Sağlık Turizmi
Yayla Turizmi
Çiftlik Turizmi

Kültüre Dayalı Türler






Kültürel Miras Turizmi
Etkinlik Turizmi
Dark Turizm
İpek Yolu Turizmi
Şehir Turizmi

Hobiye Dayalı Türler








Av Turizmi
Botanik Turizmi
Kuş Gözlemciliği
Kumar Turizmi
Şarap Turizmi
Golf Turizm
Spor Turizmi

Kaynak: Uluçeçen, 2011: 73

Yukarıdaki tabloyu genişletmek mümkündür. Örneğin; kış turizmi, köy turizmi, dağ
turizmi, mağara turizmi vb. turizm çeşitlerini doğa temelli turizm türlerine, inanç
turizmi, festival turizmi, etnik turizm vb. turizm çeşitlerini kültür temelli turizm türlerine
ve alışveriş turizmi, macera turizmi, rafting turizmini hobi temelli turizm türlerine
ekleyebiliriz. Özel ilgi turizminin, eğitime dayalı türleri olarak eğitim turizmi, gençlik
turizmi ve kongre turizmini de gösterebiliriz (Kozak ve Bahçe, 2012: 139).
Kamp turizmini özel turizm türlerinden hepsine koymak mümkündür. Kampçılık;
doğada açık alanlarda, belli kültüre sahip insanların tarihten ve kültürel kimliklerinden
gelen nostaljik bağlarının birleştiği yaşam tarzına olan özlemlerinin kesiştiği, boş
zamanlarında bir hobi olarak yaptıkları kültürel bir aktivite ya da doğa ile uyum içinde
yaşamayı öğreten bir eğitim aktivitesi olarak bireysel ve örgütsel olarak yapılmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında kampçılık, özel ilgi turizm kapsamına girmektedir.
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Kamp Turizmi
Kamp Turizminin Tanımı ve Gelişimi
T.C. Turizm Bakanlığı 21.05.2000 tarih 2000/760 sayılı Turizm Tesisleri Yönetmeliği'nde
kampçılık; “karayolları güzergâhları ve yakın çevrelerinde, kent girişlerinde, deniz, göl, dağ gibi
doğal güzelliği olan yerlerde kurulan ve genellikle kampçıların kendi imkânlarıyla geceleme, yemeiçme, dinlenme, eğlence ve spor ihtiyaçlarını karşıladıkları karavan, çadır veya bungalovlardan
oluşan en az 30 ünitelik tesislerdir” diye tanımlanmıştır (TURSAB, 2016). Kamp; “doğada
rekreatif veya sportif etkinliklerde bulunmak, kısa bir süreliğine konaklamak, dinlenmek gibi farklı
amaçlar doğrultusunda çadır, baraka, karavan benzeri konaklama araçlarından faydalanılarak
gerçekleştirilen bir rekreasyon biçimidir” (Topay ve Koçan, 2009: 117).
İlk organize kampçılık (The Gunnery Camp) Amerika’da, 1861 yılında, ilk tatil amaçlı
kamplar da 1874 yılında tesis edilmiştir. 1876 yılında ilk özel kamp, 1885 yılında ilk
YMCA kampı (tüm yaş gruplarından, tüm gelir ve eğitim seviyelerinden insanlara
hizmet eden kamplar), 1900 yılında ilk genç erkekler kampı organize edilmiştir.
Kampçılığa ait ilk el kitabı rekreatif kampçılığın kâşifi Thomas Hiram Holding tarafından
1908 yılında yazılmıştır. 1910 yılında Amerikan Kamp Birliği (ACA) kurulmuş, 1912
yılında ilk kız kampı organize edilmiştir. 1941 de ilk gençlik kampları birliği kurulmuş ve
1948 yılında ilk kamp standartları uygulanmaya başlanmıştır. İlk kez 1996 yılında
akredite olmuş kamplarda konaklamak için bir ödemenin yapılmasına dair anlaşma
yapılmıştır. 1997’den itibaren kamp alanlarının çocukların gelişimi üzerine etkilerini
araştıran ilk çalışmalar yapılmaya başlanmıştır (Topay ve Koçan, 2009: 116).
Modern kampçılığın doğmasında ise büyük şehirlerde yaşayan orta sınıf halkın,
aydınların ve özellikle öğretmen ve öğrencilerin şehrin sıkıcı havasından kurtulup
doğaya kavuşma istekleri etkili olmuştur (Evliyaoğlu, 1989: 93).
Kamp Turizminin Amacı ve Önemi
Günümüzde kırsal alanlarda gerçekleştirilen kamp etkinliği her tatilde başka bir çevrenin
güzellik ve olanaklarını değerlendirme fırsatı vermesi ve bunu diğer etkinliklere göre
daha ekonomik şartlarla sağlaması, konaklamanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerce
zengin ortamlarda gerçekleştirilebilmesi gibi nedenlerle son yıllarda hem dünyada hem
Türkiye’de giderek bir tatil evine sahip olma, kiralama ya da başka ülkelere seyahat
tarzındaki tatil alışkanlığına ciddi bir alternatif haline gelmeye başlamıştır (Topay ve
Koçan, 2009: 117).
Kamp turizmi satın alma gücü düşük insanlara tatil yapma imkânı sunar. Diğer yandan
doğa ile baş başa tatil yapmak, şehrin boğucu ortamından kaçmak ve boş zamanlarını
kafa dinleyebilecekleri kırsal mekânlarda geçirmek isteyen tatilcilere geniş imkânlar
sunar. Tatil programlarını tatilcilerin yapabilmesi, istedikleri yerlerde konaklayabilmeleri
gibi bağımsız hareket edebilmeleri açısından da kamp turizmi günümüzde cazip hale
gelmektedir.
Kamp yapanlar genellikle çadırlarda konaklar. Çadırlar kolaylıkla taşınabilen ve
kurulabilen muhtelif şekil ve büyüklüktedirler. Kamp turizmini tercih edenler için çadır
kurmak ise ayrı bir heyecan ve hobidir. Çadırda konaklamayı tercih etmeyenler ise
karavanları ile kamp turizmine katılmaktadırlar. Doğal güzellikler içerisinde seyahat
etmek, yürümek, doğal bir yaşamı tercih etmek ve bundan haz almak kamp turizminin
ana unsurudur. Tatilcilerin çadırlarda konaklaması, yeme-içme ihtiyaçlarını doğada
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karşılaması, ilk yardım çantalarını, yeme-içme malzemelerini, çeşitli araç ve gereçlerini
yanlarında bulundurmaları, bunları kullanarak ihtiyaçlarını gidermeleri, bilgi, beceri ve
yeteneklerini doğada kullanabilmeleri ve daha birçok sebepler tatilcilerin kamp
turizmine katılmayı motive eden unsurlardır. Kamp turizmine katılan turistlerin çevreye
olan duyarlılıkları ve çevre korumacılığı aynı zamanda sürdürülebilir turizm açısından
gelecek nesillere de örnek teşkil etmektedir. Kamp turizmi bu özellikleri ile bir eko
turizm aktivitesi olup aynı zamanda sürdürülebilir turizmin bir alt dalı olarak
görülebilir.
Kampçılıkta Etik Kurallar
Günümüzde köylü ve şehirlilerin yaylalarda yaz aylarını geçirdikleri bir yaşam tarzıdır.
Türklerin oba yaşantısının bir devamıdır. Kampçılık bu açıdan babadan oğula, ustadan
çırağa geçen içerisinde kültürel motifleri barındıran bir yaşam tarzıdır. Kampçılık doğayı
seven ve doğada yaşamayı tercih edenlerin seçtikleri sosyal ilişkileri de içeren bir boş
zaman aktivitesidir.
Doğru insanlarla sık olarak yapılan kamplar insana inanılmaz deneyim kazandırır.
Ancak bu çok uzun zaman alabilir. Birçok şey insanın başına geldiğinde öğrenir. Bu
nedenle doğada konaklama ile ilgili bazı temel bilgileri teorik olarak bilmekte fayda
vardır. Aşağıdaki ilkeler bu açıdan önemlidir (http://besyo.comu.edu.tr):


Tüm canlılara saygılı ol,



Çantandan çıkarttığın her şeyi tekrar çantana koy,



Kamp alanını bulduğundan daha temiz bırak,



Kampın kurallarına tamamen uy,



Kuru olmayan hiçbir bitkiyi kesme, yakma,



Su kaynaklarını kirletme.

Kamp Turizminin Türleri
Kampingler; transit, rekreasyonel, transit-rekreasyonel ve organizasyon kampingleri
olmak üzere dört gruba ayrılırlar (Gülez, 1983; Koç ve Şahin, 1999):
 Transit Kampingler: Kısa süreli konaklama (1–3 gün) olanağı veren bu kampingler
genelde kentlerin yakınlarında veya anayol kavşaklarında tesis edilirler. Gerek alan
gerekse yapısal elemanlar açısından dar kapsamlıdırlar (Gülez, 1983).
 Rekreasyonel Kampingler: Bu grupta ana amaç rekreasyon olduğundan, doğal güzellik
ve özelliklere sahip yöreler (sahil, göl, akarsu, orman) çevresinde, kentlerden ve ana
yolların gürültüsünden uzak özel alanlarda tesis edilirler. Konaklama süreleri daha
uzundur (8 günün üzerinde). Yoğunluk ve günlük değişimler daha az, yapısal elemanlar
ve çeşitli kullanım alanları ile ilgili standartlar daha yüksektir (Gülez, 1983). Ayrıca,
tedavi amaçlı kullanılan şifalı sular ve kaplıcaların yakınlarında bulunan kampinglerde
bu sınıf altında ele alınabilirler (Tanrıverdi, 1987).
 Transit-Rekreasyonel Kampingler: Yukarıdaki belirtilen iki tip kampingin amaçlarını
yapısında birleştirir, hem kısa ve hem de uzun süreli konaklama olanakları sağlar.
Kuruluş yeri seçimi ve tesisleri transit kampinglerdeki gibidir (Koç ve Şahin, 1999).
 Organizasyon Kampingler: İzciler, rehberler vb. organizasyonlar için kurulurlar.
Genellikle yaş grupları için ayrımlar yapılır (Koç ve Şahin, 1999).
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Kamp Yeri Turizm Belgesi
T.C. Turizm Bakanlığı 21.05.2000 tarih 2000/760 sayılı Turizm Tesisleri Yönetmeliği'ne
göre bir kamp alanının turizm tesis belgesi alabilmesi için gereken asgari şartlar şöyledir
(http://www.kurumsalyatirimdanismanlik.net):
 Çevre düzenlemesi: Kamp alanı, kamping iç ve dış güvenliklerinin sağlanabileceği
biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yeşillik gibi düzenlemeler ile çevreden tecrit
edilerek aydınlatılır. Kamping alanı drene edilerek ağaçlandırılır. Boş alanlar
çimlendirilir. Geceleme birimlerini rahatsız etmeyecek şekilde okuma, dinlenme, spor,
eğlence, yeme, içme gibi amaçlar için gerekli düzenlemeler yapılır. Araç yolları, arazi ve
iklim şartlarına uygun olarak toz kaldırmayacak şekilde düzenlenir.
 Kapasite ve kampçı birimleri: Kampinglerde, kampçı ünitesi başına hesaplanacak alan
seksen metrekaredir. Kampçı ünitesi; çadır veya çadır-araba veya oto-karavan veya
bungalovdan oluşur, her ünite ortalama üçer kişiliktir. Yerli ve yabancılara ait karavan
veya oto-karavanların bakım, onarım ve kışlaması için gerekli düzenlemeler yapılabilir.
Bungalov üniteleri; en fazla üç yatak kapasiteli düzenlenir, toplam kampçı ünitesi
sayısının yüzde yirmisini aşamaz, ayrıca bu ünitelerde mutfak düzenlemesi yapılamaz.
 Giriş tesisleri: Girişte otopark, resepsiyon, emanet ve telefon hizmeti verilen
düzenleme yapılır.
 Müşterek kullanım tesisleri: Kampinglerde müşterek kullanım tesisleri aşağıda belirtilen
şekilde düzenlenir:





Konaklamaya ayrılan alanın zemininin kullanım amacına uygun biçimde
düzenlenmesi,



Her on kampçı için en az bir kadın ve bir erkek tuvaleti, duş ve lavabosu,
lavaboların yanında priz,



Her on kampçı için en az bir adet çamaşır yıkama makinesi ve ütüleme yeri,



Her beş ünite için içerisinde en az bir yemek hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama
imkânı ile kilitli soğutucu dolaplar bulunan üstü kapalı bir mahal.

Kampçılara sağlanan hizmetler: Kampinglerde aşağıda belirtilen hizmetler verilir:


Satış yeri,



İlk yardım malzemeleri,



Karavanların tuvalet ve atık su tanklarının boşaltılacağı uygun mahaller,



Kampçı ünitelerine elektrik hizmeti,



Kampçılara sıcak-soğuk kullanma suyu ve sağlıklı içme suyu hizmeti.

GLAMPİNG VE İŞLETMECİLİĞİ
Glamping’in Tanımı ve Gelişimi
Glamping; İngilizce “glamorous” (gösterişli) ve “camping” (kamp yapma) kelimelerinin
birleşiminden oluşmuştur. Lüks kampçılık olarak da adlandırılabilir. Seyahat severler,
belirli konfor öğelerinden fedakârlık etmek zorunda kalmadan vahşi doğayla
buluşmaktadırlar. Glamping, otel olanaklarının doğaya taşınarak doğa turistlerinin bu
olanaklardan yararlanmasına olanak sağlayan bir turistik ürün olarak da tanımlanabilir.
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Günümüzde turistler kaliteli hizmet almayı, farklı deneyimler yaşamayı ve haz almayı
planlamaktadırlar. Bu durum tüm işletmeleri farklı ve ilgi çekici ürünler yaratmaya
yönlendirmektedir. Kamp yapma, öncelikle bir dinlenme faaliyeti olmasının yanı sıra
balık tutma, avlanma, yüzme, bitkileri, kuşları ve yaban hayatı inceleme ve izleme ya da
doğayı fotoğraflama gibi faaliyetlere katılmaya olanak sağlar (Albayrak, 2013: 156).
Bireyler her geçen gün farklı deneyimler aramaktadır. Bu yeni deneyimlerden birisi de
son zamanlarda moda haline gelen olağandışı mekânlarda konaklama faaliyetidir.
“Glamping, turistlere doğa içerisinde farklı aktiviteler sunan açık alan rekreasyonel faaliyet çeşidi”
olarak da tanımlanabilir (Birdir vd., 2015: 171).
Glamping ile Avrupa’nın kampları lüksleşmekte, bazı glamping yeri işletmecileri oda
servisi dahi sunmaktadır. Glamping, kampçılara doğayı ve lüks bir otel konforunu bir
arada sunmaktadır. Plastik kap kacak yerine porselen tabakların, bahçe hortumu yerine
kişiye özel ve açıkta duran tasarım küvetin, tasarım bir mutfağın, İran halılarının ve kuş
tüyü yorganların bulunması bu durumu açıklar nitelikte örneklerdir. Glamping tatilcileri
doğanın içerisinde gurme hazlarına ulaşmakta ve bazı lüks glamping tesislerinde özel
uşak hizmeti bile alınabilmektedir. Özetle, “glamping tatilcileri ne lüksten ne de doğadan
ödün vermektedir” (Ergüven vd., 2015: 258).
Tarihsel açıdan bakıldığında glamping, Osmanlı imparatorluğu zamanlarına
dayanmaktadır. Osmanlılar, sultanları için ipek ve diğer pahalı materyallerle donattıkları
lüks ve gösterişli çadırlar inşa etmekteydiler. İkinci çıkış noktasını ise Avrupalı ve
Amerikalı seyahatçilerin Afrika’da katıldıkları safarilere dayandırmak mümkündür.
Safariye katılan turistler; şefler, rehberler, kapıcılar ve hizmetçiler tarafından desteklenen
lüks çadırlarda kalmayı talep etmesi sonucu bu durumun ortaya çıktığı düşünülebilir
(Brooker vd., 2013: 4).
Glamping Türleri
Glamping yeni bir kampçılık türü olmasına rağmen literatürde birçok türüne rastlamak
mümkündür. En çok bahsi geçen glamping türleri şöyledir (www.glampinghub.com):


Ağaç Evler: Bir ağacın dallarında kurulmuş tipik ahşap yapılardır.

 Otağlar: Silindirik tabana sahip, ahşapla ve kalın kumaşla çevrili geniş çadırlardır.
Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır.


Safari Çadırları: Sert zemin üzerine alüminyum veya fiberglas direkler ile
desteklenmiş, hava geçirmez ve dayanıklı kumaş ile çevrilmiş geniş, dikdörtgen
yapılardır.



Çekme (Seyyar) Karavanlar: Tekerlekler üzerinde gezer minyatür evlerdir. Yol ve birçok
yeri görme deneyimini yaşamak isteyen gezginler için ideal bir seçenektir.



Kızılderili Çadırları: Üçgen şeklinde birbirine bağlı ahşap direkler ile oluşturulmuş,
dayanıklı kumaş veya hayvan derileri kaplanmış, küçük bir kapıya sahip yapılardır.



Kubbe Çadırlar: Kubbe şeklinde, yüksek direnç gösteren PVC Polyester kumaş, ahşap,
demir ve çelik vb. malzemelerden imal edilmiş yapılardır.



Eko-Kapsül Barakalar: Çoğunlukla ahşaptan imal edilen çevreye duyarlı küçük
evlerdir. Her türlü hava koşuluna karşı koruma sağlar.



Doğa otelleri:
Doğal malzemelerden yapılmış, doğaya uyumlu, manzara ile
bütünleşmiş, doğal çevrede konumlanmış otellerdir.
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Mağaralar: Doğal olarak oluşmuş mağara içlerinin konaklamaya elverişli hale
getirilmesiyle oluşturulmuş yapılardır.



Ahırlar: Daha önceden ahır olarak kullanılmış yapıların restore edilerek konaklamaya
elverişli hale getirilmesiyle oluşturulmuştur.



Barakalar: Ahşap, yapraklar, kamış, kumaş vb. doğal malzemelerden yapılmış
genellikle yaz aylarında kullanılan ilkel kulübelerdir.



Eskimo Evleri: Genellikle katı kar bloklarından inşa edilmiş kubbe şeklinde evlerdir.



Ahşap Kulübeler: Tamamen ahşaptan yapılmış, içi doğal malzemeler ve şömine ile
donatılmış, tuvalet-banyosu olan elektrik (güneş enerjisi) ve su tesisatı yapılmış
yapılardır.



Vagonlar: Eski tren vagonlarının restore edilerek konaklamaya elverişli hale
getirilmesiyle elde edilen yapılardır.



Villalar: Doğa içinde lüks bir şekilde donatılmış ahşap ve taş malzemeden yapılmış
evlerdir. Çok katlı ve havuzlu olarak inşa edilebilmektedir.



Bungalovlar: Genel olarak tahtadan yapılmış, deniz kıyısında ya da kırda kurulmuş
tek katlı, küçük evler.



Su Üstü Evleri: Deniz veya göllerin üzerine inşa edilmiş hareketli veya kazıklarla
sabitlenmiş evlerdir.



Çadır Kabinler: İskeleti ahşaptan üzeri ve çevresi gerdirilmiş kumaştan inşa edilen
yapılardır.



Çadırlar: Alüminyum veya fiberglas direkler ile çerçevelenmiş genellikle hafif, hava
geçirmez ve dayanıklı kumaştan yapılan seyyar yapılardır.



Kır Evleri: Ahşap malzeme ve taşlardan yapılmış küçük kulübelerdir.



Çan Çadırlar: Tek bir merkezi destek direği olan koni şeklindeki çadırlardır.



Çatı Kulübeler: Bir platform üzerine tamamen üçgen çatı şeklinde yapılmış ahşap
yapılardır.



Karavanlar: Bir aracın arka bölümünün veya aracın arkasına bağlanan kabinlerin
konaklamaya uygun hale getirilmesiyle elde edilen tekerlekli seyyar evlerdir.



Yüksek Kulübeler: Kazıklar yardımıyla ağaçların üzerine monte edilmiş genişçe yüksek
ahşap kulübelerdir.



Adalar: Küçük bir adanın ahşap ve doğal yapılarla konaklamaya elverişli hale
getirilmesiyle elde edilen yaşam alanlarıdır.



Kütük Evler: Bir platform üzerine kurulmuş duvarları kütüklerden yapılmış geniş
evlerdir.



Kuleler: Yapıların üzerine veya yanlarına inşa edilen dar yüksek tesislerdir.

Glamping İşletmeciliği ve Pazarlaması
Glamping hizmeti veren işletmeler, turistlere farklı konseptler sunmaktadırlar. Yapıların
içleri lüks eşyalar ile donatılmıştır. Bu konseptlere örnek vermek gerekirse Afrika tarzı
safari çadırlarında bireylere yatak odası, şömineli mutfak ve çadırın ön tarafında yaşam
alanı bulunmaktadır. Bu çadırlarda elektrik olmamasına rağmen mum ve gaz lambaları
mevcuttur. Norveç’te igloo (Eskimo evi) ve ağaç ev tarzı konseptlerde, elektrikli ısıtıcı,
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radyo, televizyon, kahve makinesi, duş, tuvalet ve yatak odası mevcuttur (Boscoboinik ve
Bourquard, 2012: 158).
Glamping müşterileri kamp tüketicilerine göre ekonomik durumları daha yüksek olan
kişilerdir ancak kamp müşterileri gibi doğasever ve çevreye duyarlı kişilerdir. Basit kamp
çadırlarında kalan kişiler tüm ihtiyaçlarını doğada kendi başlarına karşılama arzusunda
iken glamping müşterileri kampta tam donanımlı çadırlarda ya da diğer çadır
(konaklama) türlerinde kaldıkları süre içerisinde ihtiyaçlarını profesyonel hizmetler
olarak satın almayı, bazen hizmet edilmeyi bekleyen ve şehir yaşantısındaki imkânların
aynısına sahip olmak isteyen kişilerdir. Genel olarak kampçılar daha dışa dönük, risk
alabilen ve maceraperest kişilerden oluşurken, glamping müşterileri risk almaktan
hoşlanmayan ve lükse önem veren kişilerden oluşmaktadır.
Glamping işletmeciliği yapacak kişilerin sadece kamp alanlarını bulması, kamp yeri
işletme belgesini alması yanında glamping müşteri talebine de ulaşabilmesi önem arz
etmektedir. Bir otel ya da restaurant pazarlamasından farklı olarak Glamping işletmecisi
bazı pazarlama konularına ağırlık vermeleri gerekmektedir. Bu hususlar şunlardır:
 Doğasever zengin müşterilere ulaşmak. Glamping işletmeleri doğada lüks ürün ve
hizmetleri satan işletmeler oldukları için diğer turizm işletmelerine göre daha pahalıdır.
Bu tip müşteriler eko turizm pazarında yer alan spesifik (niş) pazarlardır. Bu nedenle
glamping işletmecisi ulusal ve uluslararası metropol şehirlerde bu tip müşterilerin bağlı
oldukları ticari ve sosyal kurumlarla işbirlikleri içerisinde olmaları ve mümkün
olduğunca metropollere yakın yerlere glamping kamp yerlerinin kurulması gereklidir.
 Profesyonel turizm acentaları ile çalışılması, elektronik pazarlamalarında, tanıtım ve
reklam çalışmalarında sosyal medyadan aktif olarak yararlanılması. Ağızdan ağıza
pazarlamanın önemi de unutulmamalıdır.
 Glamping müşterileri doğada yaşamak isteyen aynı zamanda lüks zevklerinden ya da
yaşam tarzlarından ödün vermeyen kişiler olduklarından dolayı glamping işletmecisi
ürün ve hizmet karmasını glamping müşterilerinin istek ve arzularına göre
çeşitlendirmeli ve tasarlamalıdır. Ürün ve hizmet karmasının doğa ile uyumlu olmasına
özen göstermelidir.
 Glamping ürün ve hizmetleri pahalıdır. Kaliteli fakat yüksek fiyatlı ürün ve
hizmetleri talep eden lüks tüketici pazarı hedeflenmeli ve buna göre
konumlandırılmalıdır. Örneğin, kampçıların sıkıntı yaşadığı çadır kurma, düz bir zemin
bulma, hijyenik olmayan uyku tulumları gibi durumlar glamping işletmeciliğinde
yoktur. Klasik bir kampta yaşanabilecek bu sıkıntıların yerine glamping’de rahat ve lüks
yataklar, klimalı lüks marka karavanlar bulunmaktadır.
Dünyada ve Türkiye’ de Glamping
Dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de hızlı bir şekilde yükselen bir
trend olarak görülen Glamping işletmeciliğinin asıl gelişme dönemine 2020’li yıllarda
ulaşması öngörülmektedir. Glamping, oldukça yeni bir turizm trendi olmasına rağmen
dünyada başarılı örneklere sahiptir. “Vacanceselect, 2011 yılında bir yıl içerisinde
glamping rezervasyonlarının ikiye katlandığını belirtmektedir. 2011 yılında Avrupa’daki
kamp alanlarında konaklama fiyatlarının %2,5 artması, bu trendin glamping trendinin
yansıması olarak görülmekte ve aynı zamanda glamping’in gelişiminin henüz başlangıç
aşamasında olduğu şeklinde düşünülmektedir. Alman ve Avusturya’daki glamping
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tesislerinde konaklayanların sayısı, vacanceselect verilerine göre 2011’den 2012’ye kadar
%152,9; 2012’den 2013’e kadar %18,5 artmıştır ve bu rakamın 2013’den 2014’e kadar
%29,0 oranında artması beklenmektedir. OutDoor 2015 fuarında açıklanan verilere göre,
Almanya’da 2013 yılında kamp alanlarında 26 milyon olan geceleme sayısı 2014 yılına
gelindiğinde 27,88 milyon gecelemeye ulaşmıştır” (Ergüven vd., 2015: 261).
Glamping Türkiye’de henüz çok az bilinmektedir. Oysaki Türkiye, mevsimi, doğası,
kırsal alanların çokluğu, ekonomik fiyatları, uluslararası turizm pazarında bilinirliliği,
başta Devlet olmak üzere Kalkınma Ajansları, Yerel Ajanda 21 ve Gelecek Turizmde gibi
projeleri ve daha birçok teşvikler ile glamping işletmeciliğine oldukça uygundur. Sadece
ekonomik ve lüks tatilcileri değil aynı zamanda alım gücü yüksek ve geniş bir boş zaman
bütçesine sahip olan üçüncü yaş turistlerini de glamping kamp turizmine çekmek
mümkündür.
“Glamping modeli ile turizm bakımından henüz çok bakir olan kırsal kesimlerin
ekonomiye kazandırılması yanında yöre halkını yaşadığı yerde tutarak onların bütçesine
katkıda bulunması ve ülke bütçesine katma değer sağlayarak bir yerel kalkınma modeli
oluşturulması sağlanabilir. Üst gelir seviyesindeki turistlerin buralara çekilmesi de
önemlidir” (Ergüven vd., 2015: 261).

Kırklareli İlinde Kamp Yapılabilecek Alanlar
Kırklareli Türkiye’nin kuzeybatısında Bulgaristan sınırında Karadeniz’e kıyısı olan bir
ildir (Şekil: 1). İl, doğal, tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. Bu potansiyelin etkin bir
şekilde değerlendirilmesi ancak eko turizm faaliyetlerinin bölgede geliştirilmesi ile
mümkündür. Bu sayede tek başına ekonomik bir getirisi olmayan doğa, tarih ve kültür
turizm sayesinde ekonomik bir değer kazanmış olacaktır. Turizm faaliyetlerinin ve
alanlarının
çeşitlendirilmesi
bağlamında
Kırklareli,
geleceğin
eko
turizm
destinasyonlarından birisi olmaya adaydır.

Şekil 1. Kırklareli Haritası

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan 2023 Türkiye Turizm Stratejisi’nde;
Kırklareli’nin Demirköy ilçesi ve beldeleri (Longoz ormanları, Kastro körfezi, Kıyıköy)
eko turizm alanı (İğneada-Kıyıköy Ekoturizm Kenti) olarak geliştirilmesi
öngörülmektedir.
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Kırklareli'nde kamp yapmaya elverişli birçok alan bulunmaktadır. Bu alanlardan
özellikle İğneada ve Kıyıköy kamp alanları sunduğu birçok turistik ürün ile daha zengin
hizmet verebilmektedir. Bu alanlar çadırlı ya da karavanlı yazlıkçıların/turistlerin kamp
kurmaları için idealdir. Denize, göl ve akarsulara yakındır. Kamp alanları oldukça
büyüktür, birçok alana belediyelerce içme ve kullanma suyu sağlanmış, temiz tuvaletleri
olan ve akarsular üzerinde rekreatif amaçlı sporlar yapılabilmektedir. Kampçılığa uygun
bazı mekânları şunlardır:
 İğneada’nın girişinde İzci Kampı, Erikli, Mert ve Saka Göllerinin (Longoz-Subasar
Ormanı içerisinde) civarı.


Demirköy’de Dupnisa mağarası civarı.



Orman İşletmesinin işlettiği Kastro Çamlıköy Kamp Alanı ve Tabiat Parkı

 Kıyıköy Kamp Alanı. Sahil ve denize dökülen Pabuçdere Kıyıköy Belediyesi
tarafından temiz su, atık su, elektrik, tuvalet, kabinler gibi alt yapıları ile çadırlı ya da
karavanlı kamp alanı olarak idealdir.


Kıyıköy’de Aya Nikola Kaya Manastırı civarında dere kenarı da kamp için uygundur.

 Kıyıköy koyları yine tamamlanmış alt yapısı ile kamp yapmaya müsaittir. Bunlardan
Selvez Koyu aileler tarafından daha çok tercih edilen bir kamp alanıdır. Kampta büfede
bulunmaktadır.


Demirköy-İğneada-Limanköy-Kızılağaç Köyü-Kastro Körfezi-Kıyıköy güzergâhları.

 Kırklareli Merkez ilçesinde bulunan Kocakaynaklar, Dolapdere, Dereköy Ormanları,
Kavaklı Meşe Korusun civarı.


Babaeski ilçesinde Şeytan Deresi civarı.

 Lüleburgaz Sakızköy Korusu, Sakızköy Barajı, Evrensekiz Barajı ve Karaağaç
civarındaki etrafı meşelik göletler civarı. Yaz aylarında çok tercih edilen piknik
alanlarıdır.


Pınarhisar ilçesine bağlı Evciler Köyü Göleti ve Akören Köyü Göleti civarı.



Vize ilçesi Mona Petra Kayalıkları Cehennemdere Şelalesi civarı.

Kırklareli’nde yukarıda bahsi geçen kamp yapmaya uygun alanlarda gecelemeli kamp
yapmak isteyen tatilcilerin kamp yapmak istedikleri mekânın bağlı bulundukları
Belediyelere başvurmaları sağlık ve güvenlikleri açısından önemli olduğu kadar, alt yapı
ile ilgili problemlerin yaşanmaması için önem arz etmektedir. Kamp alanları ormanlık
alanlar olduğundan dolayı Orman ve Su İşleri Kırklareli İl Müdürlüğü’nden de, bilgi
almakta fayda vardır. Bölgedeki kamp alanları glamping işletmeciliği yatırımları için
ideal bir konumdadır.
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Kırklareli'de Glamping İşletmeciliği Üzerine Bir Model Önerisi

Şekil 2. Kırklareli’nde Glamping İşletmeciliği Geliştirme Süreç Modeli
Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 2’de belirtildiği üzere glamping işletmeciliği fikri belirli bir süreçten geçtikten sonra
faaliyete geçirilebilecektir. Glamping işletmeciliğinin hammaddesi doğadır. Glamping
girişimcisi doğanın sunduğu fırsatları görüp, risk alarak bunu bir iş fikrine dönüştüren
kişidir. Glamping girişimciliği ise kendi işini kurma sürecidir. Girişimci bu süreçte
ihtiyacı olan girdileri (üretim faktörleri ve paydaşlar) elde edebilmeli, bunları aktif hale
getirebilmeli ve sonuçta sürdürülebilirlik, kârlılık ve hizmet gibi temel amaç ve
hedeflerine ulaşabilmelidir. Glamping girişimcisinin lüks kamp işletmeciliği fikrinden
yola çıkarak ülke ekonomisine ve bölgeye sosyo-ekonomik değerler katacağı
kuşkusuzdur.
SONUÇ
Büyük şehirlerde hayat gittikçe zorlaşmaktadır. İnsanlar birkaç günlüğüne dahi olsa
şehirlerden kaçmak ve doğa ile yaşamayı arzu etmektedirler. Bu deneyim onları
rahatlatmakta ve haz almalarını sağlamaktadır. İnsanların doğal yaşama arzularına
turizm pazarlamacıları ve girişimcileri cazip paket turlar sunmaktadırlar. Tatilcilerin
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birey ya da grup olarak kısa süreli de olsa kamp faaliyetlerine katılmaları girişimciler için
yeni bir iş alanı olarak değerlendirilebilir. Nitekim herkes doğada belli bir süre kamp
yapmak isteyebilir ama bazı insanlar doğal şartların getirebileceği risklerden tedirgin
olabilirler. Dahası kamp yapmak isteyen bazı tatilciler şehirlerde sahip oldukları
imkânların (sıcak su, konforlu yatak, hijyenik tuvalet vs.) kamp yaptıkları yerlerde ve
çadırlarında olmalarını da arzu edebilirler. Diğer yandan işletmeciler için bu tip
müşteriler potansiyel kârlı bir pazardır. Glamping işletmeciliği kamp yapan bu tip
müşterilerin aradıkları imkânları sunan yeni bir iş alanıdır. Kamptaki çadır hayatını
otelcilik ve restoran hizmetleri ile birleştiren bir fikirdir. Kırklareli muhteşem bitki
örtüsü, ormanları, akarsuları, gölleri, denizi ve doğal manzarası ile eko turizmin tüm
alanlarının yaşatılabileceği bir bölgedir. İstanbul’a ise sadece iki saatlik uzaklıktadır.
Kırklareli’nin doğal güzellikleri içerisinde kamp turizminin geliştirilmesi ve glamping
işletmeciliğinin modelimizde de belirtildiği gibi işbirliği ve koordinasyon dâhilinde işler
ve cazip hale getirilmesi, girişimciye ve bölge kalkınmasına katkıda bulunacağı gibi,
tatilcilere de unutulmaz deneyimler yaşatacaktır.
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ÖZET
Günümüzün rekabetçi piyasa ortamında işletmeler stratejik yönetim muhasebesinden
yararlanmak durumundadır. Çünkü stratejik yönetim muhasebesi, işletmelerin devamlı
rekabet avantajı elde etmeleri için önemli bilgiler ve geniş bir görüş açısı sağlamaktadır.
Stratejik yönetim muhasebesi sağladığı bilgilerle işletmelerin kendilerinin ve rakiplerinin
pazar ve maliyet durumlarını karşılaştırmalarını ve doğru stratejik kararlar almalarını
sağlamaktadır. Stratejik yönetim muhasebesi, sadece işletme içine değil aynı zamanda
işletme dışına da odaklanmakta ve geleneksel yönetim muhasebesi tekniklerine ve/veya
analizlerine göre daha doğru ve güvenilir bilgiler vermektedir. Bu nedenle işletmeler,
rekabetçi kalmak için stratejik yönetim muhasebesi tekniklerini kullanmalı ve değer
yaratan faaliyetlerin optimum karışımını seçmek durumundadırlar (Hwang, 1999). Bu
çalışmada; küresel rekabetin en yoğun hissedildiği sektörlerin başında gelen turizm
sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün en önemli parçasını oluşturan konaklama
işletmelerinde stratejik yönetim muhasebesi tekniklerinin kullanım derecelerine ilişkin
genel bir durum analizi ortaya konulmaya ve böylece konuya ilişkin yapılacak detaylı
çalışmalar için bir altyapı hazırlanılmasına çalışılmıştır. Araştırma sonucunda stratejik
yönetim muhasebesi tekniklerinden “stratejik fiyatlama”, konaklama işletmelerince en
sık kullanılan teknik olarak belirlenirken; diğer bir teknik olan “fayda temelli
maliyetleme” en az oranda kullanılan teknik olarak belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Stratejik Yönetim Muhasebesi, Konaklama İşletmeleri, Turizm
Endüstrisi, Kuşadası, Stratejik Fiyatlama
GİRİŞ
Ward; Stratejik Yönetim Muhasebesi’ni, planlama, uygulama ve kontrol altında toplanan
tüm tekil işletme stratejilerini bir araya getirebilen bütünleyici bir yönetim yaklaşımı
olarak tanımlamaktadır. Bu özelliği sonucunda stratejik yönetim muhasebesi, alternatif
işletme stratejilerinin finansal uygulamalarına ve özellikle stratejik karar verenlere
yönelik bilgi sağlayabilmektedir (Collier ve Gregory,1995: 16).
1980’li yılların ortalarından itibaren stratejik yönetim muhasebesinin mevcut durumu,
gerek profesyonel gerekse akademik literatürde oldukça geniş kapsamlı olarak ele
alınmış ve konuyla ilgili pek çok yayın yapılmıştır (Kaplan 1984, 1986; Thomas ve
Kaplan, 1987; Drury, 1992). Kaplan’ın; “Yönetim muhasebesi kendi prosedür ve ölçüm
sistemlerini yaratarak, bunları özellikli işletmelerin değerlerini, hedeflerini ve
stratejilerini göz ardı ederek evrensel olarak tüm işletmelere yönelik uygulayabilecek ayrı
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bir disiplin olarak daha fazla var olamaz” biçiminde ifadesi; geleneksel yönetim
muhasebesinin taşıdığı en kritik zayıflığı ortaya koymaktadır.
1980’li yılların sonunda, dünyada yaşanan yüksek globalleşme hareketleri sonucunda,
firmaların faaliyetlerinde de çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Globalleşme ile
birlikte pazara sunulan ürün ve hizmetlerin maliyetlerini takip edebilme adına geleneksel
yönetim muhasebesinin eksikliklerini gidermeye yönelik olarak yeni muhasebe sistemleri
ve teknikleri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu yöntem ve teknikler, işletme ve akademik
çevrelerce, küresel rekabetçi pazarlarda maksimum faydaya sahip olduğu kabul edilen
stratejik yönetim muhasebesinin bugünkü haline gelmesine imkân sağlamıştır (Sevim,
2002).
Geleneksel yönetim muhasebesinin yetersiz kaldığı ve farklı muhasebe yöntemlerinin
uygulanmasının gerekli görüldüğü sektörlerden biri de küresel rekabette önemli
sektörlerin başında gelen turizm sektörüdür. Özellikle, bu sektörün temel yapı taşı olan
konaklama işletmelerinin emek yoğun bir yapıya sahip olması bu işletmelerde hizmet
üretim ve işçilik maliyetlerinin toplam maliyetler içerisinde önemli bir yer tutmasına
neden olmaktadır. Diğer işletmelerle kıyaslandığında yatırım maliyetlerinin de oldukça
yüksek olduğu konaklama işletmelerinde, turizm talebindeki dalgalanmalar ve yoğun
rekabet nedeniyle maliyet verilerini gerçekçi bir şekilde analiz edip bütçelenmesini
güçleştirmektedir (Azaltun ve Kaya, 2006). Bu bağlamda, araştırmanın amacı; konaklama
işletmelerinde aktif olarak kullanılan stratejik yönetim muhasebesi teknik ya da
tekniklerini belirlemek suretiyle genel olarak konaklama işletmelerinin stratejik yönetim
muhasebesi kullanım oranları ve hangi teknik ya da tekniklerin ağırlıklı olarak
kullanıldığına ilişkin genel bir analizi ortaya koymaktır. Aynı zamanda bu çalışmadan
elde edilen veriler konuya ilişkin yapılacak diğer iki çalışmaya kaynaklık edecek ve alt
yapı oluşturacaktır. Araştırma Ekim 2015-Mayıs 2016 tarihleri aralığında Kuşadası’nda
faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı 45 konaklama işletmesinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırma anketi, bu konaklama işletmelerinde görev yapan yöneticiler tarafından
yanıtlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ortalama değerleri alınmak
suretiyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada öncelikle stratejik yönetim
muhasebesi genel olarak ele alınış ardından turizm sektörü ve özelinde konaklama
işletmeleri açısından stratejik yönetim muhasebesinin yeri ve önemi değerlendirilmiştir.
Son kısımda, teorik bilgiler çerçevesinde araştırmaya ilişkin bulgular analiz edilerek
araştırma sonuçlandırılmıştır.
STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ
Stratejik yönetim muhasebesi, stratejik yönetim faaliyetlerine ve kararlarına bilgi
sağlayan bir muhasebe türüdür. Bu tanım detaylı olarak ele alınacak olursa, stratejik
yönetim muhasebesi; özellikle işletmelerin ürettikleri ürünlere yönelik talebin tespiti,
üretim ve satış kapasitelerinin belirlenmesi, işletmenin pazar payı ve üretilen ürünlerin
maliyetlerinin belirlenerek en doğru biçimde fiyatlandırılmaları ile yakından ilişkili
analizler ve yönetim muhasebesi bilgisi olarak tanımlanabilir. Bunun ötesinde, stratejik
yönetim muhasebesi; firmanın dış çevresinde gerçekleşebilecek değişimlere yönelik
işletmelerce belirlenen kısa ve uzun dönemli hedefler arasında denge kurulmasına ilişkin
finansal bilgi de sağlamaktadır (Ergin, 1997).
Yazında kabul gören diğer bir tanım ise Chartered Yönetim Muhasebeleri Enstitüsü
(CIMA) tarafından yapılmıştır. Bu tanımda, stratejik yönetim muhasebesi; “Özellikle
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gerçek maliyet ve fiyat, satış hacmi, pazar paylaşımı, nakit akışı ve işletmenin toplam
kaynaklarına yönelik talep ile ilgili işletme stratejilerine yönelik veri sağlayan yönetim
muhasebesinin öngörü ve analizidir” biçiminde tanımlanmıştır (Ergin,1997).
Stratejik yönetim ile birlikte gelişmeye başlayan stratejik yönetim muhasebesinin temel
özelliği; yöneticilerin içinde çalışacakları endüstriyi, hangi teknolojinin kullanılacağını ve
organizasyonun nasıl yapılacağını seçmek konusunda önemli katkılar sağlamasıdır.
Stratejik yönetim muhasebesi; aynı zamanda, seçilen stratejilerin uygulanması ve
bunların uygulanmasında kontrol sistemlerinin oluşturulması ile de ilgilenmektedir
(Garrison vd., 2003).
Stratejik Yönetim Muhasebesi birden fazla tekniği içinde barındıran ve tekniklerin
birbirleriyle uyumlu ve eş zamanlı kullanımına imkân veren kapsamlı ve kullanışlı bir
muhasebe sistemidir. Bu çalışma literatürde yaygın olarak kabul edilen 16 stratejik
yönetim muhasebesi tekniğini kapsamaktadır. Bu tekniklerin her birine ilişkin özellikler
aşağıdaki biçimde özetlenebilir.
1- Fayda Temelli Maliyetleme (Attribute Costing): Bu stratejik yönetim muhasebesi
tekniği, ürünlerin müşterilere sağladığı fayda ile doğru orantılı bir maliyetlemeye sahip
olması gerektiği temeline dayanmaktadır (Cadez ve Guilding, 2007). Fayda ve
maliyetlerinin ölçülmesi aşaması, tekniğin en güç ve tartışmalı aşamasıdır. Fayda-maliyet
tekniğinin uygulanmasında, bazı yatırım ve harcamaların fayda ve maliyetlerinin
ölçülmesi çok güçtür veya mümkün olmayabilir. Bu durum, tam rekabet piyasalarından
sapmalardan, devletin ekonomiye müdahalesinden veya arz edilecek ürün ya da
hizmetin niteliğinden kaynaklanabilir (Ergen, 2008).
2- Kıyaslama (Benchmarking): Benchmarking işletmelerin işletme içi ve dışında
gerçekleşen en iyi uygulamaları tespit etmesi ve işletme performans seviyesini arttırmak
için kendini bu uygulamalara adapte etmesi sürecidir (Saraç, 2005).
3- Marka Değerleme (Brand Valuation): Bu teknik işletme markasının tanınırlığı ya da
imajı ile ilişkili olarak markaya bunlarla eşit ölçüde bir finansal değer atfedilmesi
temeline dayanmaktadır (Cadez ve Guilding, 2007). Marka değerleme, tahmin edilen
marka karlılığı üzerinden marka indirim derecesinin düşülmesi neticesinde ortaya çıkan
net sunulan değerdir (Net Present Value). Net sunulan değer hesaplamaları hem bir
tahminleme süreci hem de markaların gelecekte kârlar üzerindeki etkisinin
tahminlenmesidir.
4- Rekabetçi Pozisyon İzleme (Competetive Position Monitoring): “Rekabetçi Pozisyon
İzleme” bir varlık ile sınırlı kârlılık potansiyelidir. Rekabetçi pozisyonun belirlenmesinin
bir parçası olarak, stratejiler tayin edilirken satışların, pazar paylaşımının, kârlılık
hacminin, birim maliyetinin ve nakit akışının tahminlenmesi tavsiye edilmektedir (Cadez
ve Guilding 2007).
5. Rekabetçi maliyet değerlemesi: Bu teknik, rekabetçi pozisyon izleme tekniğinden
özellikle rakiplerin maliyet yapılarına odaklanması bakımından farklı tutulabilir.
Stratejik yönetim muhasebesi kavramı çerçevesinde rekabetçi bir bakış açısıyla rakiplerin
muhasebe yapılarına ilişkin bilginin toplanması ve analiz edilmesi neticesinde literatürde
“rekabetçi muhasebe” yaklaşımı gelişmeye başlamıştır (Christoph ve Hofjan, 2005).
6. Rekabetçi Performans Değerlemesi: Rekabetçi avantaj sağlayan stratejik performans
ve kilit kaynakların, rakiplerin yayınlanan finansal bilançoları ile uyumlu biçimde
değerlendirilmesi biçiminde tanımlanmaktadır (Cadez ve Guilding, 2007).
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7- Müşteri Karlılık Analizi: Bu teknik, müşteri ya da müşteri gruplarından elde edilecek
gelirin ve bu gelirin elde edilmesi için yapılması gerekli olan maliyetlerin belirlenmesi ve
elde edilen sonuçlara göre ilgili müşteriler ya da müşteri gruplarından beklenen
kârlılığın belirlenmesi temeline dayanmaktadır. (Noone ve Griffin, 1999).
8- Bütünleştirilmiş Performans Ölçümü: Günümüzde tümüyle bütünleştirilmiş
yaklaşım performans ölçümü için standart bir yaklaşım olarak düşünülmektedir;
özellikle balans skor kartın ortaya çıkışı bu görüşü daha hâkim kılmıştır. Bütünleştirilmiş
yaklaşım ölçümünün süreç odaklı olması ve fonksiyonel alanların ötesine geçmesi
gerektiğini belirtmesi ayırt edici özelliğidir. Bu teknik, ayrıca finansal ve finansal
olmayan ölçümlerin birlikte kullanılarak, işletme genel durumuna daha geniş bir
çerçeveden bakılması gerektiğini işaret etmektedir (Evans, 2016).
9- Yaşam Döngüsü Maliyeti: Yaşam döngüsü kavramı, bir varlık çerçevesinde
düşünüldüğünde, varlığın temininden kullanımına kadar olan tüm seviyelerin dâhil
olduğu bir süreçtir. Gerçek yaşam döngüsü maliyetleme uygulaması hem işletmeler hem
de tüketiciler açısından çok farklı alanlarda etkili bir karar verme yöntemi olarak kabul
edilmektedir (Utku, 2009).
10- Yaşam Boyu Müşteri Kârlılığı Analizi: Bu yaklaşım belirli bir müşteriden el edilecek
yıllık kâr hesaplamasının ötesine geçerek, belirli bir müşteriyle ticari bir ilişki sonucu elde
edilecek ön görülen tüm kârları göz önüne almaktadır. Farklı yıllar temelinde kârlılık
analizinin kullanılması birçok pazarlama uygulamacısı tarafından önerilmektedir. Çünkü
müşteri karlılığı ticari ilişki boyunca değişmektedir (Cadez ve Guilding, 2007).
11- Kalite Maliyetleme: Kalite maliyeti, mevcut kalitesizlikten kaynaklanan ya da
potansiyel kalitesizliği önlemek amacıyla alınan önlemler nedeniyle ortaya çıkan maliyeti
ifade etmektedir. Kalite maliyetleri, şirketin kalite derecesini gösteren en önemli
ölçütlerdendir. Kalite sistemlerinin kazanca etkisinin en üst seviyede tutulması için tüm
kalite maliyetleri en az seviyede tutulmalıdır (Çabuk, 2005).
12- Stratejik Maliyetleme/Stratejik Maliyet Yönetimi (SMY): Stratejik maliyet
yönetiminin temel amacı, küresel ölçekli rekabet ortamında, işletmenin rekabet gücünü
koruma ve rekabet gücünü arttırma amacıyla stratejiler oluşturmaktır (Şakrak, 1997).
SMY, işletmenin karar alma sürecinde finansal bilgiler yanında finansal olmayan bilgiler
de sunmaktadır. Küresel ölçekli rekabette, işletmelerin rekabet gücünü arttırmak için
finansal olmayan ölçümler daha da önem kazanmaktadır. Bu ifadeler ışığında stratejik
maliyet yönetimi, ”işletmenin misyonunun, amaçlarının ve stratejilerinin gerektirdiği
maliyet bilgilerini üretecek maliyet yönetim sisteminin planlanması, örgütlenmesi,
yönetilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi için yapılan çabaların tümü” olarak ifade
edilebilir (Erden, 2004).
13- Stratejik Fiyatlama: Stratejik yönetim muhasebesinin son yıllarda öne çıkan
tekniklerinden biri de stratejik fiyatlamadır. İşletme, fiyatlandırma noktasında en kârlı ve
en fazla satış gerçekleştirebileceği fiyattan tüketiciye ulaşma yoluna gitmek
durumundadır. Stratejik fiyatlandırma kararları verilirken değerlendirilmesi gerekenler
öncelikle müşteri için yaratılan değer, maliyetler, hasılat, kârlılık gibi performans
hedefleri ve piyasa konumudur (Erden, 2004).
14- Hedef Maliyetleme: Hedef maliyetleme de stratejik yönetim muhasebesi içerisinde
yer alan bir sistemdir. Hedef maliyetleme; bir taraftan kalite, güvenlik ve diğer müşteri
ihtiyaçlarını sağlarken diğer taraftan üretime dönük prototip hazırlama, araştırma ve
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geliştirme, mamul planlama safhalarında maliyet azaltımı için akla gelen tüm fikirleri
tetkik etmek suretiyle yeni mamullerin yaşam seyri maliyetlerini azaltmayı amaçlayan
bir faaliyet olarak tanımlanabilir. Hedef maliyetleme sadece bir maliyet azaltma tekniği
değil, bunun ötesinde kapsamlı stratejik kâr yönetim sisteminin bir parçasıdır (Kato,
1993).
15- Bir Varlık Olarak Müşteri Değeri: En yalın tanımı ile müşteri değeri bir müşterinin
ya da müşteri grubunun gelecek değeri ve stratejik (potansiyel) değerinden oluşan
toplam değeridir (Çakır, 2004). Ayrıca müşteri değeri; müşterinin firma ile ilişkide
bulunduğu bütün dönemler süresince o müşteriden elde edilmesi beklenen kâr toplamı
olarak da tanımlanabilir (Watson ve Kale, 2003). Müşteri değerinin hesaplanmasında ne
kadarlık bir dönemin göz önünde bulundurulacağı önemli bir konudur. Sektörlerin
tamamında bu konuyla ilgili karışıklık bulunmaktadır. Bazı müşterilerin işletme ile
ilişkileri yıllarca devam etmektedir. Buna karşın bazıları ise işletme ile sadece bir
kereliğine bir ilişkide bulunurlar (Hughes, 1994). Hoekstra ve Huizingh’in (1999: 260)
yaptıkları bir çalışmada; müşteri değeri hesaplayan firmaların %90’ının beş yıl veya daha
az bir süreyi temel aldıkları, bu %90’lık kısmın da %45’lik kısmının üç yıl veya daha az
bir süreyi göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir.
16- Değer Zinciri Maliyetleme: Değer zinciri, işletmelerin kendi müşterilerine sağlanan
ürün veya hizmetlere değer ilave eden önemli işletme faaliyetleri serisidir (Hwang,1999).
Değer zinciri analizinin odak noktası, olaylara dışsal açıdan bakmak ve maliyetleri etkin
bir biçimde yönetmek için değer zincirini, satıcılardan nihai müşterilere kadar stratejik
olarak ilgili faaliyetlere ayırarak analiz etmektir. Zincir içindeki her bir bağ "değer ilavesi"
yapmaktadır. Bu nedenle, değer zinciri analizinde muhasebeciler dikkatlerini maliyetten
daha fazla "değere" vermelidir (Innes, 1999).
STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIMI
Bir işletme hangi alanda ve hangi amaçla faaliyet gösterirse göstersin, kâr hedefini
belirlerken muhasebe temelli bilgilerinden etkin bir şekilde yararlanır. Bununla birlikte,
etkinliğin başarısı ve sürekliliği için muhasebe bilgilerinin gelişen teknoloji ve değişen
yönetim anlayışlarına göre yeniden tasarımı önemlidir (Karcıoğlu, 2000). Konaklama
işletmelerinde satışa sunulan ürün mal ve hizmet karmasından oluşur. Bu şekildeki ürün
ve hizmet; konaklama, yeme içme, eğlence gibi gereksinimlerini karşılayacak şekilde
birleştirilip tek bir ürün, ürünler kombinasyonu ya da bağımsız olarak sunulabilir. Ürün
ya da hizmet karmasını oluşturan parçalara ait maliyet unsurlarının doğuş ve oluşum
yerleri farklılık gösterdiğinden, konaklama endüstrisinin karmaşık yapısında,
maliyetlerin ilgili ürünlere yüklenme süreci, diğer işletme türlerine göre daha güçtür
(İrdem, 2001).
Konaklama işletmelerinin en karakteristik özelliği, emek yoğun bir yapıya sahip
olmasıdır. Bu nedenle, işletmede hizmet üretim ve işçilik maliyetleri toplam maliyetler
içerisinde önemli bir yer tutar. Diğer sektörlerle kıyaslandığında yatırım maliyetlerinin
de oldukça yüksek olduğu söylenebilir. Turizm talebindeki dalgalanmalar ve yoğun
rekabet, bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin maliyet verilerini gerçekçi bir şekilde
analiz edip bütçelenmesini güçleştirmektedir. Örneğin, olumsuz bir siyasi ya da
ekonomik gelişme, turizm sektörünü doğrudan etkileyebilmekte, arkasından gelen
rezervasyon iptalleri ya da aşırı kur değişiklikleri gibi nedenlerle bütçe hedeflerinde ciddi
sapmalar meydana gelebilmektedir. Yapı itibariyle belirsizliklerin ve dolayısıyla talep
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dalgalanmalarının daha çok yaşandığı konaklama işletmelerinde muhasebe sisteminin
buna bağlı olarak revize edilebilir esnekliğe de sahip olması gerekir (İrdem, 2001).
Tüm belirtilen özellikler şunu ortaya koymaktadır ki; konaklama işletmelerinde
belirsizlik ve risk faktörü oldukça yüksektir. Bununla birlikte turizmin öznesini oluşturan
turist davranışları da değişkendir. Chervonnaya (2003) çalışmasında, hizmet sektöründe,
müşterilerin davranışlarının değişken olduğunu ve tahmin edilemeyeceğini ortaya
koymuştur. Müşteri davranışlarını etkileyen nedenler çok çeşitli olmakla birlikte
konaklama işletmeleri açısından öne çıkan etkenlerin başında fiyat, firma imajı ve hizmet
kalitesi gelmektedir. Ayrıca müşterilerin internet kanalını iyi kullandığı düşünülürse,
birçok işletmeyi ve onlarla ilgili birçok bilgiyi bir arada görme ve kıyaslama imkânına
sahip olması, firma sadakatini azaltmaktadır (Dokur ve Erbaşlar, 2008). Bu nedenlerle,
hizmet ve imaj faktörünün ön plana çıktığı konaklama işletmeleri bir bütün olarak
düşünüldüğünde, muhasebe yönetimi, diğer işletme türlerine göre daha zordur.
BULGULAR VE ARAŞTIRMA
Artan küresel rekabet içinde işletmelerin rekabetçi yapılarını güçlendirerek
sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamalarında önemli bir yaklaşım olan stratejik yönetim
muhasebesi; özellikle bileşik ürün sunan özellikli sektörlerde, üretimin her bir
aşamasında, işletmelere geniş bir bakış açısı kazandırmakta ve aynı zamanda
uyguladıkları diğer yaklaşımları da destekleyici nitelik taşımaktadır. Turizm ürünü
bileşik bir ürün olma özelliği taşımaktadır. Bu ürünün oluşumunda üretim süreci içinde
yer alan işletmelerin başında konaklama işletmeleri gelmektedir. Bu çalışmada
konaklama işletmelerinin seçilmiş olmasının üç temel nedeni vardır; İlk olarak,
konaklama işletmelerinin mülkiyet ve yönetim açısından arz ve talebin ters yönlü
işlemesi nedeniyle taşıdıkları doğal ve farklı karakterleridir. Bu karakteristik özellik
konaklama işletmelerine stratejilerin geliştirilmesi için farklı uygulamaların
gerçekleştirilmesine imkân vermektedir. İkincisi, konaklama işletmeleri uzun dönemli
yatırımların yapıldığı sermaye yoğun işletmelerdir. Bu durum, yatırımların geniş bir
bakış açısıyla stratejik olarak geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Son neden ise,
konaklama işletmelerinin turizm endüstrisi içindeki en önemli tamamlayıcı unsur
olmasıdır.
Bu araştırma aynı zamanda üç ayaklı bir çalışmanın ilk ayağını oluşturmaktadır. Bu
araştırma ile öncelikle konaklama işletmelerinin stratejik yönetim muhasebesi
tekniklerini kullanım oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda elde
edilen veriler ışığında araştırmanın gerçekleştirildiği otellerde en yaygın kullanılan
stratejik yönetim muhasebesi teknik ya da tekniklerinin diğer tekniklere göreceli avantaj
ve dezavantajlarının belirlenmesine yönelik ikinci bir çalışma ve buradan elde edilen
sonuçtan hareketle de en yaygın kullanıma sahip teknik ya da tekniklerin stratejik
yönetim muhasebesi kullanmayan konaklama işletmeleri arasındaki yönetsel ve stratejik
farklılıklarının belirlenmesine yönelik diğer bir çalışma gerçekleştirilecektir.
Stratejik yönetim muhasebesi kullanım Cadez ve Guilding’in 2007 yılında geliştirdikleri
anket vasıtasıyla ölçülmüştür. Bu ankette katılımcılara işletmelerinde en yaygın olarak
kullanılan stratejik yönetim muhasebesi tekniğinin hangisi ya da hangileri olduğu
sorulmuş ve sorunun ardından 16 stratejik yönetim muhasebesi tekniği artarda
sıralanarak katılımcıların tekniklerin kullanım derecelerini “1-hiç kullanmıyoruz” ve “7-
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yaygın olarak kullanıyoruz” biçiminde 7’li Likert ölçeği üzerinden belirtmeleri
istenmiştir.
Araştırma Ekim 2015-Mayıs 2016 ayları arasında Kuşadası’nda faaliyet gösteren 3, 4 ve 5
yıldızlı toplam 45 konaklama işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma anketi bu
konaklama işletmelerinde görev yapan genel müdür, genel müdür yardımcısı, muhasebe
müdürü ve muhasebe müdür yardımcıları tarafından yanıtlanmıştır. Anketler birebir
görüşülerek ve mail aracılığı ile yöneticilere iletilmiş ve toplamda 36 konaklama işletmesi
yöneticisinin araştırmaya katılması sağlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen 36
anketten 2’si araştırma dışı bırakılmış ve 34 anket araştırma kapsamında
değerlendirilmiştir. Araştırmaya toplam katılım oranı %89 olarak gerçekleşmiştir.
Araştırma kapsamında elde edilen sonuçların genel olarak ortalama değerleri alınmıştır.
Bu ortalamalara ilişkin elde edilen değerler aşağıda yer alan tablolar aracılığıyla
aktarılmıştır.
Tablo 1. Stratejik Yönetim Muhasebesi Tekniklerinin Kullanım Sıklığına İlişkin
Ortalama Değerleri
Ortalama
6.78

Stratejik Fiyatlama
Rekabetçi Pozisyon İzleme

6.72

Rekabetçi Performans Değerlemesi

6.68

Benchmarking

6.62

Rekabetçi maliyet değerlemesi

6.6

Hedef Maliyetleme
Kalite Maliyetleme
Müşteri Karlılık Analizi
Bir Varlık Olarak Müşterilerin Değerlendirilmesi
Marka Değerleme

6.4
5.84
5.81
5.21
4.1

Yaşam Boyu Müşteri Karlılığı Analizi

3.75

Stratejik Maliyetleme

3.42

Yaşam Döngüsü Maliyetleme

2.42

Bütünleştirilmiş Performans Ölçümü

2.4

Değer Zinciri Maliyetleme

2.25

Fayda Temelli Maliyetleme

2.12

N

34

Tablo 1’de 34 konaklama işletmesinde kullanılan stratejik yönetim muhasebesi
tekniklerinin genel ortalamaları alınarak kullanım oranı en yüksek teknikten, kullanım
oranı en düşük tekniğe doğru sıralanmıştır. Tablo 1’de görüldüğü gibi, araştırmaya
katılan konaklama işletmelerinde en yaygın kullanıma sahip olan teknik 6,78 ortalama ile
“Stratejik Fiyatlama” olarak belirlenmiştir. Turizm endüstrisi genel olarak fiyatın
belirlenmesinde esnekliği sınırlı olan ve rekabetin oldukça yoğun olarak gerçekleştiği bir
endüstridir. Konaklama işletmeleri pazar fiyatının altında, üstünde ya da pazardaki
fiyatta hizmet sunsa da, işletmenin hizmetleri için fiyatını belirlemesi kolay değildir.
İşletmenin ilk etapta yapması gereken kendisiyle benzer hizmetleri sunan rakip
firmaların fiyatlarını kontrol etmektir. Ancak her ne kadar fiyatları belirlemedeki
esneklik sınırlı olsa da turizm işletmesinin bulunduğu yer, çevresi, sunmuş olduğu farklı
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hizmetler, müşterilerle olan ilişkiler, personelin ve sunulan hizmetin kalitesi yöneticinin
fiyatı belirlemesi konusuna esneklik katabilir. Konaklama işletmelerinde fiyatlama
kararları, üst yönetimin üzerinde durması gereken en önemli konulardan biridir (Shim,
Siegel 1988) ve stratejik fiyatlama tekniği bu nedenle gün geçtikçe konaklama
işletmelerinde önemini artıracak bir teknik olarak öngörülmektedir. Tablo 1
incelendiğinde kullanım oranı en düşük olan stratejik yönetim muhasebesi tekniğinin ise
2,12 oranı ile “Fayda Temelli Maliyetleme” olduğu görülmektedir. Fayda temelli
maliyetleme tekniği ürünlerin müşterilere sağladığı fayda ile doğru orantılı bir
maliyetlemeye sahip olması gerektiği temeline dayanmaktadır (Cadez ve Guilding, 2007).
Konaklama işletmelerinde arz edilen ürün ve hizmetin faydasının saptanması, turizm
sektörünün tamamını içine alan bütüncül bir yaklaşımı ve analizi gerekli kılmaktadır.
Çarpan etkisi çok yüksek olan bu sektörde ürün bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilir
ve üretilir. Bu nedenle konaklama işletmelerinde bu tekniğin kullanımı zor ve uzun
soluklu bir çalışmayı gerektirmektedir ve kullanım oranının düşüklüğü de bu nedene
bağlanabilir.
Stratejik yönetim muhasebesi teknikleri, Stratejik Maliyetleme Teknikleri (Hedef
Maliyetleme Kalite Maliyetleme, Yaşam Döngüsü Maliyetleme, Değer Zinciri
Maliyetleme, Fayda Temelli Maliyetleme), Rekabetçi Muhasebe Teknikleri (Rekabetçi
Pozisyon İzleme, Rekabetçi Performans Değerlemesi, Benchmarking, Rekabetçi Maliyet
Değerlemesi, Bütünleştirilmiş Performans Ölçümü), Stratejik Karar Verme Teknikleri
(Stratejik Fiyatlama, Marka Değerleme, Stratejik Maliyetleme) ve Müşteri Tabanlı
Muhasebe Teknikleri (Müşteri Karlılık Analizi, Bir Varlık Olarak Müşterilerin
Değerlendirilmesi, Yaşam Boyu Müşteri Karlılığı Analizi) olarak 4 ana başlık altında
toplanmaktadır. Bu başlıklardan hareketle “Tablo 1” incelendiğinde, Stratejik
Maliyetleme tekniklerinden 6,40 oran ile “Hedef Maliyetleme” tekniğinin, Rekabetçi
Muhasebe Tekniklerinden 6,72 oranla “Rekabetçi Pozisyon İzleme” tekniğinin, Stratejik
Karar Verme tekniklerinden 6,78 oranla “Stratejik Fiyatlama” tekniğinin ve son olarak
Müşteri Tabanlı Muhasebe tekniklerinden 5,81 oranla “Müşteri Karlılık Analizi”
tekniğinin en yaygın kullanıma sahip teknikler olduğu görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Konaklama işletmeleri, gerek çarpan etkisi gerekse döviz akışına olan katkısı gibi pek çok
nedenle ülkelerin lokomotif sektörlerinden olan turizm sektörünün temel yapı taşıdır. Bu
işletmeler gerek faaliyet gösterdikleri ülke, gerekse küresel ölçekte gerçekleşen her türlü
değişim ve gelişmeden yoğun şekilde etkilenmektedirler. Bu bağlamda konaklama
işletmeleri, yönetim yapısında stratejik yaklaşımın ve uzun dönemli bakış açısının hâkim
olması gereken reaktif işletmelerdir. Bu tür işletmelerin muhasebe yapılarına en uygun
muhasebe yöntemi ise stratejik yönetim muhasebesi olarak işaret edilmektedir. Bu
bağlamda yapılan araştırma ile literatürde önemle tavsiye edilen bu muhasebe türlerinin
pratikte ne ölçüde uygulandığını tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda
“Stratejik Fiyatlama”, araştırmaya katılan 34 konaklama işletmesinde en yaygın
kullanıma sahip stratejik yönetim muhasebesi tekniği olarak belirlenirken, “Fayda
Temelli Maliyetleme” tekniği ise en düşük kullanıma sahip stratejik yönetim muhasebesi
tekniğidir. Konaklama işletmelerinde stratejik fiyatlama kararlarında talep, rakiplerin
durumu, maliyetler, politik ve yasal faktörler öncelikle göz önüne alınan unsurlardır.
2016 yılında gerek küresel ölçekte gerekse Türkiye ölçeğinde yaşanan kritik süreçler ve
yaşanan krizler (Rus Uçağının düşürülmesi, terör vb.) düşünüldüğünde, işletmelerin
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öncelikle bu olaylar nedeniyle kaybettikleri talebi geri çekmek için stratejik fiyatlamaya
başvurdukları ve böylelikle, yaşanan dar boğazda küresel rekabetten geri kalmamayı
hedefledikleri söylenebilir. Genel olarak stratejik yönetim muhasebesi tekniklerinden
yüksek kullanım oranları olan teknikler incelendiğinde rekabet ve maliyet odaklı olduğu
görülmektedir. Bu sonuç; konaklama işletmelerinin muhasebe kararlarındaki en önemli
unsurların bu değişkenler üzerine kurulu olduğuna işaret etmektedir. En az kullanıma
sahip olan teknik ise “Fayda Temelli Maliyetleme” olarak tespit edilmiştir. Fayda temelli
maliyetleme öncelikle uzun dönemli müşteri-işletme ilişkilerinin yaşandığı, daha çok
bağlılık odaklı çalışan işletmeler için önem arz eden bir tekniktir. Her ne kadar
konaklama işletmeleri içinde müşteri sadakati, ürün ve hizmetin değerinin artırılması vb.
konular önem taşısa da, elde edilen sonuçlar; özellikle, marka değeri, müşteri ve fayda
gibi daha özellikli tekniklerin henüz yaygın kullanım şansına ulaşamadığını
göstermektedir. Araştırma bundan sonra konu üzerine yapılacak çalışmalara bir altyapı
oluşturması açısından önem taşımakla birlikte farklı bölgelerde uygulanarak, stratejik
yönetim muhasebesi teknikleri açısından bölgesel farklılıkların olup olmadığının tespiti
açısından bir temel oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin gerek nicel gerekse nitel
açıdan geliştirilerek; araştırmanın 3, 4 ve 5 yıldızlı ve daha fazla sayıda konaklama
işletmesinde gerçekleştirilmesi öncelikli önerilerdir. Ayrıca, işletmelerde kullanılan
stratejik yönetim muhasebesi tekniklerinin neden tercih edildiği ya da edilmediğine
ilişkin de yönetici odaklı çalışmaların yapılması tavsiye edilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma otel işletmelerinde uygulanan atık yönetimi ve özellikle gıda atık yönetimi ile
ilgili uygulamaları görmek ve yeşil yıldız etiketine sahip oteller ile diğer otel
işletmelerindeki uygulamaları kıyaslamak amacı ile yapılmıştır. Araştırma kapsamında
bir beş yıldızlı, iki dört yıldızlı, bir butik otel, bir de özel konaklama tesisi olmak üzere
toplam altı işletme ile görüşme yapılmıştır. Araştırmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi kapsamında “Yeşil Yıldız” kriterlerindeki temel
kriterler ve atık yönetimi bölümünde yer alan kriterler dikkate alınarak hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile
toplanmıştır.
Alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; tüm işletmelerin çevre yönetim
planlarının bulunduğu,
işletmelerin su ve elektrik tüketimleri ve genel enerji
tüketimleriyle ilgili verileri düzenli olarak kayıt altına aldıkları, atık miktarını azaltma
konusundaki bilgilendirmelerin ve personel eğitiminin sadece yeşil yıldız belgesine sahip
bir otelde uygulandığı, kalan sağlıklı yiyeceklerin hayır kurumlarına verildiği, artan
yemeklerin ise hayvan yiyeceği olarak değerlendirildiği, organik atıkların
değerlendirilmesi, gıda ve içecek artık ve atıklarının (kutu, paket miktarı vb.) azaltılması
ve bertarafı için alınan önlemlerin sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Araştırma; Mardin’de çevre koruma ve atık yönetimi konusunda daha detaylı çalışmalar
ile bilgilendirme yönlendirme çalışmalarına ihtiyaç olduğunu ve işletmelerin bu konuya
ağırlık vermelerine ihtiyaç olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Çevre Yönetimi, Katı Atık, Otel İşletmeleri, Mardin
GİRİŞ
Turizm endüstrisinde çevrenin önemli bir unsur olması nedeniyle, çevresel değerlerin ve
dolayısıyla turistik talebin sürdürülebilirliğinden beslenen turizm işletmelerinin yeşil
pazarlama uygulamalarına karşı duyarlı olması kaçınılmaz olmaktadır (Atay ve Dilek,
2013; 2014).
Son yıllarda tüm dünyada çevre dostu uygulamalara olan eğilim ile birlikte ve ağırlıklı
olarak daha eğitimli, orta ve yüksek gelirli turist tercihlerinin de bu yönde artması
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neticesinde çevre dostu konaklama işletmelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır
(Güneş, 2011). Konaklama işletmelerinin ısıtma, soğutma, aydınlatma, yemek pişirme,
temizlik, banyo, yüzme vb. pek çok faaliyeti ile çevreyi etkilediğinin fark edilmesi ile
turizm sektöründeki çevre uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır (Aykan ve Sevim,
2013; 94). Turizmde çevreye duyarlılık konusunda daha hassas davranıldığı ve bunun
pazarlamada kullanıldığı, konukların bu konu ile etkilenebileceği ve talep
yaratılabileceği düşüncesi hakim olmaya başlamaktadır.
Çevre yönetimi konusunda yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak üretim işletmelerine
odaklandığı hizmet işletmeleri üzerinde çalışmaların ise yakın zamanda başladığı
görülmektedir (Aykan ve Sevim, 2013; 94).
Destinasyonların pazarlanmasındaki önemli bir husus da, sürdürülebilir rekabet gücüne
sahip olmaktır. Bu kapsamda mevcut arz kaynaklarının zarar görmesini engellemeye
yönelik çabalar ve çevreye duyarlı turist beklentilerini karşılamak ve rekabet avantajı
sağlamak açısından destinasyonlar çeşitli rekabet stratejileri kullanarak pazarlama
faaliyetlerini sürdürebilirler (Tosun ve Özdemir, 2015; 28). Sürdürülebilir turizm
kapsamında çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi açısından “Yeşil Yıldız”
uygulaması rekabet avantajı sağlayacak önemli bir uygulama olarak değerlendirilebilir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Dünya düzeyinde artan çevre sorunlarının azaltılabilmesi için 1970’lerden sonra ivme
kazanan çevre bilinci kapsamında turizmde sürdürülebilirliği sağlamak için çevreyi ön
planda tutan bir anlayışla faaliyetlere devam edilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Otel
işletmeleri de faaliyetlerinin çevrede oluşturduğu olumsuzluklara karşı bazı önlemler
almaya ve sosyal sorumluluk kampanyalarına katılarak bu olumsuzlukları en düşük
seviyeye düşürmeye yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır (Giritlioğlu ve Güzel,
2015; 901).
Turizm endüstrisinin en önemli arz unsurundan birisi olan konaklama sektörü de doğal
çevreye çeşitli yollardan zarar verebilmekte, bu nedenle sektördeki işletmelerden doğal
ve toplumsal çevreye sadakat göstermeleri beklenmektedir (Emeksiz, 2007: 150). Bu
kapsamda; yüksek yatırımlarla kurulan konaklama işletmelerinde görsel ve fiziksel
unsurlar yanında konular tarafından görülemeyen ancak sürdürülebilirlik açısından
hayati önem taşıyan atık yönetimi ve bertarafına yönelikte yatırımların yapılması bir
gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.
Konaklama işletmelerinde son yıllarda özellikle sınırsız hizmet sunma ve tüketimi
artırma anlayışı nedeniyle enerji tüketimi, su tüketimi ve atık miktarında artışlar olduğu
bilinmektedir. Çevreyi etkileyecek uygulamaların azaltılması için alınan yasal önlemler
yanında sosyal sorumluluk bilincine bağlı olarak çevre dostu işletmelere “Yeşil Yıldız”
verilmesi gibi uygulamalar da bulunmaktadır.
Çevre Yönetim Sistemi ve Atık Yönetimi
Çevre yönetim sistemi, “işletmenin sahip olması gereken çevresel sorumlulukların
yönetimi için, işletmenin yapmış olduğu tüm faaliyetlerde çevrenin etkin ve bu
faaliyetlere entegre olmuş bir şekilde yapılandırılması” olarak tanımlanmaktadır.
(Aslanertik ve Özgen, 2007).
Otel endüstrisi için çevreye duyarlı uygulamalar başlıca dört ana alan içerisinde
incelenmektedir. Atık azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması, su kaynaklarının
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korunması ve hava kalitesinin korunmasıdır. Ancak çevresel değerlerin korunmasına ve
geliştirilmesine katkı sağlamak, turizm yatırımcılarının ve işletmecilerinin benimsemesi
gereken başlıca görevi olmalıdır. Bu anlayışa sahip olduktan sonra, kullanılan enerji ve
sudan tasarruf sağlanması, atık miktarının azaltılması, katı atıkların geri dönüşümü, sıvı
atıkların mekanik yöntemlerle uzaklaştırılması olanaklı olabilecektir (Çakır ve Çakır,
2010).
Konaklama sektöründeki faaliyetlerden; ısıtma, soğutma ve aydınlatma için kullanılan
enerji kaynaklarının ürettiği gazlarda sera gazı emisyonuna yol açmaktadır. Su tüketimi
sınırlı olan kaynaklar için dikkat edilmesi gereken hususlardan biri olarak ortaya
çıkmaktadır. Türkiye’de bir kişi günde ortalama 217 litre su tüketirken, lüks bir otelde bir
kişi tek gecede (atık su dahil) 750-1000 litre arasında su tüketebilmektedir. Turizm
faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerde, sıvı ve katı atıklar, yeterli kanalizasyon ve
arıtma tesisleri yoksa denize boşaltmakta, denizlerin temizliğini ve deniz hayvanlarının
yaşamlarını tehdit etmektedir. Atıklar biyolojik çeşitliliğe de zarar vermektedir. Biyolojik
çeşitliliğin kaybı, büyük ölçekli turizmin mercan kayalıkları, kıyı sulak alanlar, yağmur
ormanları, dağlık alanlar gibi biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz etkileri olmuştur
(TÜSİAD, 2012:29; UNEP, 2012:3);
Çevrenin korunması açısından yerel yönetimler, işletmeciler ve ziyaretçiler arasında
çevre ve atık bilincinin geliştirilmesi ve atıkların minimum zararla imhasına yönelik
düzenlemeler ve altyapının yapılması önemlidir (TÜSİAD, 2012: 32). Turizm işletmeleri
küçük ölçekte olsalar bile tüm işletmeler toplam olarak değerlendirildiklerinde ortaya
çıkardıkları atık miktarı binlerce ton olabilmektedir. Bu atıkların oluşumu çevreye zarar
vermenin yanı sıra işletmelerin maddi yönden kayba uğramalarına da neden olmaktadır.
Bu nedenle atıkları azaltma, geri dönüştürme ve tekrar kullanma amaçlı geliştirilen atık
yönetimi yöntemlerinin işletmeler tarafından kullanılması günümüz koşullarında
kaçınılmaz
bir
zorunluluk
olabilmektedir.
Bu
uygulamaları
benimsemek
sürdürülebilirlik kapsamında işletmelerin sosyal sorumluluklarından birisidir. Çevreye
duyarlı politikaları benimsemek, işletmelere hem marka prestiji hem de bilinçlenen
müşterilerin tercihlerinde öncelikli olma fırsatı sunabilecektir (Baytok, Pelit, Gökçe ve
Gökçe, 2015).
Yeşil Yıldız Uygulaması
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri” projesi ve
“Sürdürülebilir Turizm” çalışmaları kapsamında başlatılan ve 2008 yılında yürürlüğe
giren “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama
Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/3)’i kapsamında uygulanmasına
başlanılan “Yeşil Yıldız” uygulaması çevrenin korunması ve duyarlılığı teşvik etme
yönündeki uygulamalardan birisidir. 2016 yılı itibarı ile Türkiye’deki 19 şehirde toplam
121 otel Yeşil Yıldız sahibidir. (TUYUP, 2014).
Yeşil Yıldız; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bakanlık belgeli konaklama
tesislerine, belirlenen kriterlere uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi
Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye
duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi (eko-label) uygulamasıdır.
Yeşil Yıldız Belgesi: kaynakların tasarruflu kullanılması, enerji verimliliğinin sağlanması,
atık miktarının azaltılması çevre bilincinin gelişmesi, maliyetlerin azaltılması,
desteklerden yararlanma yanında rekabet üstünlüğü de sağlayan bir uygulamadır.
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Yeşil Yıldız sertifika programı, sürdürülebilir turizm kapsamında önemli bir unsur
olmasıyla birlikte bu sertifikasyona sahip oteller bazı önemli avantajlara sahip
olabilmektedir. Yeşil Yıldız sertifikasına sahip otellerin elde edebileceği avantajlar ise
şunlardır (Taşlıçay, 2012; 8-9; Ünlüönen, Kızanlıklı ve Arslan., 2011: 449):
 İşletmelerde maliyetler orta vadede azalır, su ve enerji tasarrufu sağlanır.
 Otel işletmelerinde çalışan personelden daha verimli şekilde yararlanılır.
 Çevreye zarar veren maddelerin tüketimi ve çevreye verdikleri zarar azalır.
 Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı teşvik edilmiş olur.
 Geri dönüşümlü maddelerin kullanımı teşvik edilmiş olur.
 Otel ve çevre arasındaki uyum artar.
 Yatırım aşamasında otelin çevreye duyarlı olarak planlama yapılması sağlanır.
 Otel işletmesinin ürünleri, çevreye duyarlı olması nedeniyle rekabette avantaj
sağlayarak daha kolay pazarlanır.
 Otel işletmesindeki çalışanlarda ve işletmeye gelen misafirlerde çevreye
duyarlılık konusunda bilincin artması sağlanır.
Yeşil yıldız uygulamasının işletmelere sağladığı avantajlarına bakıldığında, sadece
işletme açısından değil, çalışanlara, konuklara, topluma ve çevreye olumlu etkilerinin
olduğu da söylenebilir.
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Konaklama işletmelerinde uygulanan katı atık ve özelde gıda atık yönetimi
uygulamalarının yeşil yıldız kriterleri kapsamında incelenmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın amacı; otel işletmelerinde uygulanan atık yönetimi ve özellikle gıda atık
yönetimi ile ilgili uygulamaları görmek ve yeşil yıldız etiketine sahip oteller ile diğer otel
işletmelerindeki uygulamaları kıyaslamaktır. Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap
aranmaktadır;
 Mardin’deki konaklama işletmelerinde uygulanan katı atık ve gıda atık
yönetimleri nasıldır?
 Mardin’deki yeşil yıldızlı konaklama işletmeleri ile diğer işletmeler arasında
atık yönetimi ve gıda atık yönetimi ile ilgili farklılıklar bulunmakta mıdır?
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Mardin’de bulunan turizm işletme belgeli 3, 4, 5 yıldızlı oteller,
özel belgeli tesisler ve butik oteller oluşturmaktadır. Bu özelliklerde 11 işletme
bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Mardin ili son yıllarda turizm
sektörü açısından gelişme göstermektedir. Bu gelişmeye paralel olarak ildeki konaklama
işletmeleri de faaliyetlerini yerine getirirken çevreye daha duyarlı hale gelmektedir. Bu
gelişmelere ek olarak örneklemin zaman ve mekan açısından ulaşılabilirliği dikkate
alınarak araştırma uygulama alanı olarak Mardin seçilmiştir.
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Tablo. 1. Araştırmanın Evrenini Oluşturan Konaklama İşletmeleri
Mardius Tarihi Konak

Özel Konaklama Tesisi

İzala Hotel

Butik Otel

Büyük Mardin Oteli

Otel

3 Yıldızlı

Bilem Otel

Otel

3 Yıldızlı

Tuğhan Otel

Otel

3 Yıldızlı

Hilton GardenInn Mardin

Otel

4 Yıldızlı

ErdobaElegance Hotel &Conventıon Center

Otel

5 Yıldızlı

Erdoba Evleri Osmanlı Konağı

Özel Konaklama Tesisi

Artuklu Kervansaray Oteli

Özel Konaklama Tesisi

Zinciriye Otel

Özel Konaklama Tesisi

Maridin Otel

Özel Konaklama Tesisi

Araştırma kapsamında bir beş yıldızlı, iki dört yıldızlı, bir butik otel, bir de özel
konaklama tesisi ile görüşülerek bilgi alınmıştır. Diğer konaklama işletmelerinden
bazıları görüşmek istemediğinden araştırma altı konaklama işletmesi ile sınırlı kalmıştır.
Verilerin Toplanması
Araştırmada Kültür ve Turizm Bakanlığının Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi
kapsamında “Yeşil Yıldız” kriterlerindeki temel kriterler ve atık yönetimi bölümünde yer
alan kriterler kullanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur.
Araştırmada veriler, doküman incelemesi ve yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Doküman incelemesi, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılası gereken önemli
bilgi kaynakları olması ve nitel araştırmalarda gözlem ve görüşme gibi diğer veri
toplama
yöntemleriyle
birlikte
kullanıldığında
“verinin
çeşitlendirilmesi”ni
sağlayacağından araştırmanın geçerliğini önemli ölçüde arttıracaktır (Yıldırım ve Şimşek,
2005). Görüşmelerde yarı yapılandırılmış sorularla hazırlanan form kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Mardin’de faaliyet gösteren konaklama tesislerinin atık yönetimi ile ilgili hangi tür
uygulamalar gerçekleştirdiklerini tespit etmek amacıyla yapılan çalışmalara ait bulgular
iki başlık halinde sunulmuştur. İlk olarak araştırma kapsamındaki işletmelerin çevre
yönetimi konusundaki uygulamalarının genel olarak neler olduğu ortaya konulmuş,
daha sonra atık yönetimi kapsamında gerçekleştirilen atık azaltma, atıkların tekrar
kullanımı ve atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalar
tek başlık halinde ortaya konulmuştur.
A. Otellerde Atık Yönetimi Uygulamaları
Araştırma kapsamında görüşülen altı işletmeden bir tanesi yeşil yıldız belgesine sahip
olmakla birlikte geri kalan 5 işletme yeşil yıldız belgesine sahip değillerdir. Ancak bütün
işletmelerin çevre yönetim planları bulunmaktadır. Atık yönetimi konusundaki
çalışmaları 4 ve 5 yıldızlı otellerde teknik müdür yönlendirirken; daha küçük işletmeler
olan özel konaklama tesislerinde ve butik otelde bu çalışmaları işletme sahipleri ya da
müdürleri yönlendirmektedir.
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İşletmeler su tüketimleri, elektrik tüketimleri ve genel enerji tüketimleriyle ilgili verileri
düzenli olarak kayıt altına almaktadırlar. Görüşülen 4 yıldızlı bir işletme su ihtiyacını
kuyu suyundan karşılamakta ve dolayısıyla sadece atık su miktarını ödemektedir. Özel
konaklama tesislerinden biri ise çevre yönetimi konusunda iş güvenlik uzmanı
çalıştırmakta ve 5 yılda bir ortam gürültü ölçümü, termal ölçüm, aydınlatma ölçümü ve
toz ölçümü yaptırmaktadır. Bu işletme su tüketim analizini yıllık yapmaktadır.
Yeşil yıldız belgesine ait işletme dışındaki işletmelerde her müşteri için günlük ortalama
atık miktarı hesaplanmamaktadır. Araştırmaya dâhil olan işletmelerden 4 ve 5 yıldızlı
olan oteller ve bir butik otelin çevre yönetim sertifikaları bulunmaktayken özel
konaklama tesisleri bu sertifikalara sahip değillerdir.
İşletmeler hizmet veren veya mal tedarik eden firmaların çevre yönetim sertifikalarına
sahip olmasını bölgedeki imkânlar dâhilinde talep etmektedirler. Misafirleri çevreye
duyarlılık konusunda bilgilendirme amaçlı uyarılar yalnızca yeşil yıldız belgesine sahip
olan işletmede bulunmaktadır. Bu işletmenin odalarında ve banyolarında çevreye
duyarlılıkla ilgili kartlar bulunmaktadır.
Çevre koruma ve atık yönetimi konusunda eylem planının uygulanmasını temin etmek
amacıyla personeline eğitim veren tek işletme yeşil yıldız belgesine sahip olan işletmedir.
Diğer işletmeler ise personellerine eğitim vermeseler de bu konuda bilgilendirme
yaptıklarını dile getirmişlerdir. Atık yönetimi konusunda işletmeler genel olarak belediye
ve barınakla işbirliği halindedirler. Ancak yine de işletme yöneticileri bu konuda daha
çok çalışma yapılması gerektiği konusunda fikir birliğine sahiptirler.
B.

Atıkların Azaltılması-Tekrar Kullanımı-Geri Dönüşümü

Araştırma kapsamındaki otellerin hepsi ortak alanlarda tek kullanımlık malzeme
kullanmamaktadırlar (sabun, şampuan vb.). Kahvaltıda ise tek kullanımlık yiyeceklerle
(peynir, reçel, bal, tereyağı vb.) kâse ve tabaklarda sunulan yiyecekler birlikte
kullanılmaktadırlar. 5 yıldızlı otel işletmesi ekmek israfını önlemek amacıyla ekmek
dilimleme makinesini kullandıklarını belirtmiştir. Görüşme yapılan tüm işletmeler
mutfak bölümünde kalan sağlıklı yiyecekleri hayır kurumlarına vermektedirler. Özellikle
artan ekmekler bütün işletmeler tarafından civardaki hayvan sahiplerine verilmektedir.
Tosun ve Özdemir (2015) tarafından yapılan çalışmada da işletmelerin yemek artıklarının
değerlendirilebilmesi için etrafta bulunan hayvan barınaklarına verildiğini belirtilmiştir.
İşletmelerde organik atıkların ayrılması ve değerlendirilmesi (kompost, biyogaz amaçlı)
yapılmamaktadır. İşletmeler gıda ve içecek artık ve atıklarının (kutu, paket miktarı vb.)
azaltılması ve bertarafı için çok fazla önlem almamakta ancak otel personellerinin tek
kullanımlık şişeler yerine damacana suyu ve cam bardak kullanmalarına özen
göstermektedirler. Tosun ve Özdemir (2015) tarafından yapılan çalışmada genel
alanlarda tek kullanımlık ürün yerine doldurulabilir ambalajlı ürünlerin kullanıldığı
bilgisi verilmiştir.
Atıkların geri dönüşümüyle ilgili olarak ise 4 ve 5 yıldızlı oteller mutfak yağlarını
toplayarak anlaşmalı oldukları firmalara göndermekte ve bu firmalar da atık yağları
biyo-dizele dönüştürmektedirler. Geri kalan işletmeler ise biriktirdikleri atık yağları
belediyenin atık yağ toplama birimine vermektedirler. Tosun ve Özdemir (2015)
tarafından yapılan çalışmada kullanılmış yağların yağ tutucu kullanılarak ilgili firmalara
gönderildiği sonucuna ulaşılmıştır.

1240

Torun ve Özdemir (2015) tarafından yapılan çalışmada atıklardan enerji üretimi
yapıldığı, su tasarrufu için ayarlı ekipmanların kullanıldığı, elektronik yazışma ve
adisyon kullanılması gibi uygulamalar yapıldığı belirtilmektedir. Ancak bu çalışmada bu
yönde bir bilgiye ulaşılamamıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde; tüm işletmelerin çevre yönetim
planlarının bulunduğu,
işletmelerin su ve elektrik tüketimleri ve genel enerji
tüketimleriyle ilgili verileri düzenli olarak kayıt altına aldıkları, atık miktarını azaltma
konusundaki bilgilendirmelerin ve personel eğitiminin sadece yeşil yıldız belgesine sahip
bir otelde uygulandığı, kalan sağlıklı yiyeceklerin hayır kurumlarına verildiği, artan
yemeklerin ise hayvan yiyeceği olarak değerlendirildiği, organik atıkların
değerlendirilmesi, gıda ve içecek artık ve atıklarının (kutu, paket miktarı vb.) azaltılması
ve bertarafı için alınan önlemlerin sınırlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Kültür turizmini tercih eden turistler ağırlıklı olarak çevreci yaklaşımlara çok önem
vermekte ve destinasyon tercihlerinde bu husus belirleyici faktörlerden birini
oluşturmaktadır. Mardin kültür turizminin yapıldığı bir şehir olduğundan doğal
çevrenin korunması sürdürülebilir turizm açısından bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle tüm turizm işletmelerinin çevre konusunda daha görünür
önlemler almasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Çevrenin korunmasında, toplumdaki tüm bireylere sorumluluk düşmektedir. Bu
kapsamda; işletmelerin aldığı önlemlerin yanında tüketici konumunda olan ziyaretçilerin
bu konudaki uygulamaları ve talepleri ile işletmeleri yönlendirmelerinin
de
sürdürülebilir turizm ve çevre koruma uygulamalarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Mardin’deki kamu ve yerel yetkililerin yapılan çalışmaları takip ederek ihtiyaçlara
yönelik önlemler alması ve çözümler üretmesi de çevreci anlayışın ve uygulamaların
geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır.
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ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin devamsızlık
yapma nedenlerinin belirlenmesi ve olası devam arttırıcı önlemlerin saptanmasıdır.
Araştırma amaçlarına ulaşabilmek için öncelikle ilgili yazın derinlemesine taranmıştır.
Elde edilen ikincil veriler yardımıyla biri öğrencilere, diğeri öğretim elemanlarına olmak
üzere iki görüşme formu hazırlanmıştır. Anılan Yüksek Lisans Programı’nda öğrenim
görmekte olan öğrencilerden ve dersleri yürüten öğretim elemanlarından bir örneklem
oluşturulmuş, yüz-yüze, çevrimiçi yöntemlerinin birlikte uygulandığı bir yaklaşımla
veriler toplanmıştır. Demografik yapı ile ilgili veriler sıklık ve yüzdelerle, devamsızlıkla
ilgili açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ise betimleyici içerik analizi ile çözümlenmiştir.
Çözümleme sonucunda öğrencilerin devamsızlık yapma nedeninin temel olarak bir işte
çalışıyor olmaları olduğu bulgulanmıştır. Diğer yandan öğretim elemanlarının büyük
çoğunluğunun devamın akademik başarı için gerekli olduğu, bir işte çalışma nedeniyle
derse devam edemeyenlerin genel olarak başarısız oldukları inancına sahip oldukları
saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Lisansüstü eğitim, devamsızlık, akademik başarı, Kastamonu Üniversitesi
GİRİŞ
Derse devam ile akademik başarı arasında doğrusal bir ilişki olduğu hususunda geniş bir
uzlaşı vardır (Demir ve Karabeyoğlu, 2016; Yıldırım, 2015; Öztekin 2013; Rothman, 2001;
Atkinson 1998). Bunun yanı sıra hemen her biri bir meslek sahibi olan öğrencilerin çok kıt
zamanlarının önemli bir kısmını lisansüstü eğitimine ayırmalarının aslında çok ciddi bir
alternatif maliyeti de bulunmaktadır. Böylesi bir fedakârlığa katlanma nedenlerinin
başında ise daha iyi bir gelecek hazırlama hedefi olduğu bilinmektedir. Yüksek lisans
eğitimine devam eden öğrencilere daha iyi bir gelecek sağlayacak olan olgu ise akademik
başarılarıdır. Bununla birlikte birçok öğrenci herhangi bir lisansüstü programa kayıt
yaptırdıktan sonra derslere devam etmemekte, çok zaman eğitimini tamamlamamaktadır
(Özkan, 2015). Bu durum hedef ile davranış arasında önemli bir çelişki yaratmaktadır.
Kastamonu Üniversitesi (KÜ), Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE) bünyesinde yer alan
programlardan biri olan Turizm İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans Programı’nda da
benzer bir durum yaşanmaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul
edilen programda kayıtlı 39 kişiden sadece 10’u düzenli olarak derslere devam
etmektedir. Bir başka ifadeyle program öğrencilerinin büyük çoğunluğu derse devam
etmemektedir.
Diğer yandan devamsızlık yapan öğrenciler sınıfa geri döndüklerinde özellikle birbirinin
hazırlayıcısı ve tamamlayıcısı olan konuları kavramakta güçlük çekmekte ve başarısız
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olduklarına inanılmaktadır. Öğretmen, öğrencinin başarısız olduğu konuları tamamlama
çabasına girdiğinde ise hem zaman hem de enerji kaybı yaşamaktadır. Bu durum
öğretmenin istekliliğini yitirmesine de yol açabilmektedir (Aydoğdu, 2016). Bununla
birlikte derslere nadiren giren öğrencilerin geriye yönelik telafi gereksinimi, derse
düzenli devam eden öğrenciler açısından bir fırsat maliyeti de yaratmaktadır. Bu nedenle
devamsızlık, önce kaynağının belirlenmesi sonrasında ise gerekli önlemlerin alınması
gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Uzun ve Bütün, 2015).
Anlatılanlar ışığında araştırmanın amacı 2015-2016 eğitim-öğretim yılında KÜ, SBE
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı’na kayıt yaptırmış olan
öğrencilerin derse devam etmeme nedenlerinin nesnel bir biçimde saptanmasıdır.
Araştırmada ayrıca derse devam etmeyi özendirecek ve sağlayacak olası çözümlerin
saptanması da amaçlanmaktadır.
Bu amaçlara koşut yapılan çalışmada aşağıdaki soruların yanıtları aranmaktadır:
i.

Programa kayıt yaptırdığı halde devam etmeyen öğrencilerin derslere devam etmeme
nedenleri nelerdir?

ii. Programa kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bu programa kayıt yaptırma amaçları
nelerdir?
iii. Programın derslerini yürüten öğretim elemanlarının, öğrencilerin derslere devam
etmeme hakkındaki görüşleri ve devamsızlığın azaltılması hakkındaki önerileri
nelerdir?
iv. Programa kayıt yaptırmış olan öğrencilerin derslere devam etmeme durumları ve
akademik başarıları arasında nasıl bir bağ vardır?
KURAMSAL ÇERÇEVE ve İLGİLİ ÇALIŞMALAR
İlgili yazındaki araştırmalar incelendiğinde, eğitim sistemimizin her kademesinde
yaşanan en önemli sorunlardan birinin devamsızlık olduğu görülmektedir (Umur, 2015;
Aksu, 2004; Can, 2010; Özbaş, 2010; Çetin, 2013). Bununla birlikte lisans ve lisansüstü
eğitiminde de devamsızlık durumu hem öğrencileri hem de öğretim elemanlarını
ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir (Uğurlu, Usta ve Şimşek, 2015; Çetin, 2013;
Lochmiller, 2013; Bayhan ve Dalgıç, 2012; Aslan, 2010; Sarı, 2010; Altınkurt, 2008).
Altınkurt (2008)’a göre ‘‘okula devamsızlık, hem fiziksel hem psikolojik hem de toplumsal birçok
etmenden kaynaklanabilen ve akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülen
istenmeyen bir öğrenci davranışıdır’’ (Altınkurt, 2008, s. 130).
Öğrenme yaşantılarının merkezinde öğrencinin yer aldığı öğrenci merkezli eğitim,
zamanın dikkatli ve verimli kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Öğrenme için ayrılan
zaman içerisinde öğrencinin bulunmadığı bir öğretim etkinliği, onun gerçekleştireceği
öğrenme yaşantılarının eksik kalmasına neden olmaktadır. Bu duruma etki eden en
önemli etmen ise “devamsızlıktır” (Taymaz, 2000). Devamsızlık, eğitim-öğretim
kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin okula aralıklı gelme ya da hiç
gelmeme durumudur. Devamsızlık yaptığı günün az olması öğrencilerin istekle okula
geldiği, derse devamı konusunda öğretmen ve yöneticilerin dikkatli olduğu şeklinde
yorumlanabilmektedir (Küçüksüleymanoğlu, 2007).
Sık sık ve yoğun biçimde okula devam etmeyen öğrencilerin okul başarılarının oldukça
düşük olduğu ve mezun olmadan önce okulu bırakacakları hususunda genel bir kanı
vardır (Ereş, 2014: 322; Spradlin, Cierniak, Shi & Chen, 2012). Bununla birlikte eğitim
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hayatında devamsızlık yapan bireylerin gelecek çalışma hayatlarında başarısız oldukları
ifade edilebilir (Ereş, 2014: 322; Reynolds, Temple, Robertson & Mann, 2002).
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Modeli
Araştırmada tarama modellerinden örnek olay tarama modeli işe koşuldu. Örnek olay
tarama modeli sıklıkla kullanılan modellerden biridir ve belirli bir olguya ilişkin
detaylıca betimleme yapma amacıyla kullanılmaktadır. Modele “durum” çalışması da
denmektedir. İncelenen olguları insanlar, hastalıklar, sorunlar, uygulamalar gibi çeşitli
temalar oluşturabilir. Olgu belge inceleme ve gözlem gibi veri toplama teknikleri ile
durumu meydana getiren değişkenlerin meydana çıkarılması, değişkenler arasındaki
etkileşimlerin, ilişkilerin ortaya çıkarılması, değişkenler arasındaki etkileşimlerin,
ilişkilerin belirlenmesi veya farklı durumların karşılaştırılması olanaklıdır (Şimşek, 2012:
92-93).
Araştırmanın Çalışma Grubu ve Örneklemi
Araştırmanın çalışma grubu (nüfusu) 2015-2016 eğitim-öğretim yılında KÜ, SBE Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı’na yüksek lisans kaydı yaptırmış biri Libya uyruklu 39
öğrenci ve programı yürüten 5 öğretim elemanından oluşmuştur.
Nüfusun görece az kişiden oluşması nedeniyle hepsine rahatlıkla ulaşılabileceği
düşünülmüş ve örnekleme nüfusun tamamı dâhil edilerek tam sayım yapılmak
istenmiştir.
Veri Toplama Aracı Araçlarının Geliştirilmesi ve Verilerin Toplanması Araştırmada,
nitel veri toplama araçlarından belge inceleme, görüşme ve gözlem teknikleri birlikte işe
koşulmuştur. Öncelikle ilgili yazın derinlemesine taranmış, elde edilen ikincil veriler
yardımıyla öğrencilere ve öğretim elemanlarına yönelik iki ayrı görüşme formu
hazırlanmıştır. Yabancı uyruklu öğrenci için görüşme formu araştırmacılar tarafından
İngilizce’ ye, çözümleme sürecinde ise Türkçe’ye çevrilmiştir. Görüşme formları temel
olarak iki ayrı bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde katılımcının demografik
bilgilerini elde etmeye yönelik ifadeler yer almıştır. Bu ifadeler sorunun doğasına göre
isimsel, sıralama ve sınıflama ölçeklerine uygun olan bir biçimde oluşturulmuştur. İkinci
bölümde ise araştırma sorularına geçerli ve güvenilir yanıtlar toplama amacıyla
biçimlendirilen açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Görüşme formları öğrenciler için 10
demografik soru dışında 7, öğretim elemanlarına yönelik ise 4 araştırma sorusundan
oluşmaktadır.
Veriler yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla yüz-yüze görüşme ve çevrim içi
görüşme tekniklerinin birlikte uygulandığı bir yaklaşımla toplanmıştır. Gözlem türü
açısından araştırmacıların rolü tam katılımcıdır. Tam katılımcı rolünde, gözlemciler
incelemek istedikleri topluluğun doğal üyeleri olarak görev aldığı için bireylerin
davranışlarını, tutumlarını doğrudan gözlemlerler. Araştırmanın asıl amacı, incelemek
istediği topluluğu detaylı bir biçimde tanımlamaktır (Balaban, 2012: 150). Görüşmelere
başlamadan önce örneklemden nesnel bir bakış açısıyla belirlenen 2 öğrenciye ve 1
öğretim elemanına görüşmenin ön testi uygulanmıştır. Kastamonu ili sınırları içinde
ikamet eden öğrenci ve öğretim elemanları ile yüz yüze görüşme tekniği uygulanmıştır.
Kastamonu ili dışında ikamet edenlerle çevrimiçi görüşme sağlanmaya çalışılmıştır. Yüz
yüze görüşme esnasında katılımcının izni alınarak ses kaydı yapılmıştır.

1245

Verilerin Analizi
Araştırmada toplanan verilerin çözümlenmesinde İçerik Analizi yönteminden
yararlanılmıştır. İçerik analizi benzer verilerin belirli kavramlar ve temalar etrafında bir
araya getirilmesi ve bunların anlaşılır biçimde düzenlenmesi sürecidir (Şimşek, 2012:
186). Betimsel Analizde gözden kaçabilecek ya da önceden belirlenen başlıklar arasında
bulunmayan yeni kavram ve kategoriler, İçerik Analizi vasıtasıyla ortaya çıkartılır. İçerik
Analizi’nde ilk önce veriler kodlanır, temalar bulunur. Sonrasında kod ve temalar
düzenlenir. Bulgular tanımlanarak yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 227-240).
Araştırmada elde edilen veriler niteliklerine göre analiz edilmiştir. Birinci ana tema olan
‘‘Yüksek Lisansa Başlama Amacına İlişkin Görüşler’’ başlığı altında Akademik,
İş/Kariyer, Kişisel Gelişim, Diğer olmak üzere 4 alt tema oluşturulmuştur. İkinci ana tema
olan ‘‘Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Programı’nı Seçme Nedenine İlişkin Görüşler’’
başlığı altında Önceki Eğitim, İş/Kariyer, Turizm Alanına İlgi, Diğer olmak üzere 4 alt
tema oluşturulmuştur. Üçüncü ana tema olan ‘‘Devamsızlık Yapma Nedenlerine İlişkin
Görüşler’’ başlığı altında İş, Fiziksel Şartlar, Sağlık, Eğitim, Ailevi, Diğer olmak üzere 6
alt tema oluşturulmuştur. Dördüncü ana tema olan ‘Devamsızlıklardan Kaynaklanan
Akademik Sorunlara İlişkin Görüşler; Ders Takibi, Akademik Çalışma, Öğretim
Elemanlarının Beklentileri, Diğer olmak üzere 4 alt tema oluşturulmuştur. Beşinci ana
tema olan ‘‘Kişisel Uyumsuzluk Yaşayıp, Yaşamamaya İlişkin Görüşler’’ başlığı altında
Kişisel Uyumsuzluk Yaşama, Kişisel Uyumsuzluk Yaşamama ve Diğer olmak üzere 3 alt
tema oluşturulmuştur. Altıncı ana tema olan ‘‘Kayıt Yaptırılan Derse En az %75 Devam
Etme Durumuna İlişkin Görüşler’’ başlığı altında Olumlu, Olumsuz, Diğer olmak üzere 3
alt tema oluşturulmuştur. Yedinci tema olan ‘‘Derse Devam Durumunu Artırmak İçin
Önerilere İlişkin Görüşler’’
başlığı altında Program Değişikliği, Ders İçerikleri,
Danışman, Diğer olmak üzere 4 tema oluşturulmuştur. Öğrencilere yönelik hazırlanan
görüşme formunun birinci bölümünde sorulan sorulara verilen yanıtların
çözümlemelerinde Sosyal Bilimler için geliştirilmiş bir paket program kullanılmıştır.
Çalışmada katılımcıların isim bilgisi sorgulanmamış, görüşler bildirilirken katılımcılara
numaralar verilmiştir. Öğrencilere yönelik görüşme formunun ikinci bölümünde sorulan
sorulara verilen yanıtlar ve öğretim elemanlarına yönelik görüşme formunda sorulan
sorulara verilen yanıtlar sınıflandırılmıştır.
4.BULGULAR
Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri tablo 1’de sıklık (frekans) ve
yüzdelerle verilmektedir.
Tablo 1: Katılımcıların(öğrencilerin) Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Değişkenler
Cinsiyeti
Kadın
Erkek
Toplam

Değişkenler
Sıklı
k
14
18
32

%
43,8
56,3
100,
0

Birikiml
i%
43,8
100,0

İşveren
Kamu
Özel
Toplam
Gelir
Durumu

Katılımcıların Yaşı
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Sıklı
k
13
6

40,6
18,8

19

59,4

%

Birikiml
i%
68,4
100,0

18-25 yaş arası
26-30 yaş arası
31-40 yaş arası
41-50 yaş arası
Toplam
Katılımcıların
Mezun Oldukları
Bölüm
Alan içi
Alan dışı
Toplam
Çalışıyor/çalışmıy
or
Evet
Hayır
Toplam

13

40,6

40,6

11

34,4

75,0

7

21,9

96,9

1

3,1

100,0

32

100,
0

18

56,3

56,3

14

43,8

100,0

32

100,
0

19
13

59,4
40,6
100,
0

32

19

59,4

59,4

4

12,5

71,9

28,1

100,0

9
32

Çocuk var
mı?
Evet
Hayır
Toplam

59,4
100,0

Kastamonu İlçeleri
Toplam

Katılımcıları
n Medeni
Durumu
Evli
Bekâr
Toplam

İkamet Yeri
Kastamonu Merkez

Kastamonu dışı

0-1000 TL
arası
1001-2000 TL
arası
2001-3000 TL
arası
3001 TL ve
üzeri
Toplam

14

43,8

43,8

4

12,5

56,3

5

15,6

71,9

9

28,1

100,0

32

100,
0

7

21,9

21,9

25

78,1

100,0

32

100,
0

5
27
32

15,6
84,4
100,
0

15,6
100,0

100,0

Araştırma sorularına güvenilir ve geçerli yanıtlar bulma amacıyla yapılan görüşmelerden
elde edilen veriler tablo 2’ ve tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 2: Araştırmada görüşüne başvurulan katılımcıların (öğrencilerin) yöneltilen
sorulara verilen cevaplara göre analizi

Soru
1

Alt Tema

Yüksek lisansa başlama amacınız

Katılımcı No

1

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9,
12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 23, 24,
26, 27, 28, 30, 32
3, 16
7, 10, 11, 21, 25,
31
22

Yoğun iş temposundan kaçış

1

29

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Programı’nı seçme nedeniniz nedir?
Lise/Ön lisans/Lisans eğitiminde turizm

18

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,

Akademik

Akademik personel olmak

İş/Kariyer
Kişisel
Gelişim
Diğer

İş için gerekli eğitimi almak
Alanda bilgi sahibi olarak,
geliştirmek
Askerliği tecil ettirmek

Diğer

Önceki Eğitim

Soru
2

Toplam
Görüş
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22
2
kendini

6

eğitimi almış olmak

Kariyer/İş nedeniyle

6

12, 13, 16, 17, 19,
20, 22, 23, 27, 30,
32
3, 9, 10, 15,18, 26

Arkeolojiye ve yabancı dillere ilgi

1

11

Turizmin, ülkenin kalkınması açısından
önemli olması

1

14

Turizm alanında kendini geliştirmek

3

21, 24, 31

2

25, 29

İş

17

1, 3, 4, 7, 10, 15,
16, 17, 18, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 29,
31

Ulaşım sıkıntısı

3

1, 8, 13

Süre sıkıntısı

1

1

Hava şartları

2

1, 5

Her hafta ders yapılmaması

1

Ailevi

Ailevi nedenler

7

Sağlık
Diğer
Eğitim
Fiziksel
Şartlar
Eğitim
Diğer
Diğer
Diğer

Sağlık
Yabancı uyruklu olmak
Akademik nedenler

5
1
2

2
2, 6, 15, 19, 23, 26,
29
2, 4, 19, 20, 24, 30
5
6, 9

Maddi problemler

3

8, 13, 26

Sınavlara hazırlık
Şehir dışı seyahatler
Kastamonu ili dışında yaşama
Cevap yok
Devamsızlıklardan
kaynaklanan
akademik sorunlarınız nelerdir?

2
3
3
1

8, 13
12, 24, 30
2, 28, 32
14

Ders Takibi

Dersleri takip edememe

13

1, 5, 8, 10, 13, 14,
15, 19, 23, 24, 26,
29, 32

Akademik
Çalışma
Ders Takibi
Diğer
Öğretim
Elemanları

Akademik
çalışmaları
hazırlarken
zorlanma
Derslere tam adaptasyon sağlayamama
Yüksek lisans süresinin uzaması
Öğretim
elemanlarının
beklentilerini
yerine getirememe
Öğretim
elemanlarının
akademik
çalışmalar konusundaki istekleri hakkında
bilgi edinememe
Ders notlarına ulaşamama

3

1, 14, 4

5
1

7, 10, 12, 21, 30
9

2

1,9

5

10, 15, 23, 26, 27

1

16

İş/Kariyer
Turizm
alanına ilgi
Turizm
Alanına İlgi
Turizm
Alanına İlgi
Diğer
Soru
3
İş
Fiziksel
Şartlar
Fiziksel
Şartlar
Fiziksel
Şartlar
Diğer

Soru
4

Öğretim
Elemanları
Ders Takibi

Birinci tercih bölümünün yüksek lisans
programının açılmaması
Devamsızlık
yapma
nedenleriniz
nelerdir?
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Ders Takibi
Diğer
Soru
5

Akademik performansta düşüş olması
Cevap yok
Kişisel uyumsuzluk yaşıyor musunuz?

Kişisel
uyumsuzluk
yaşama
Kişisel
uyumsuzluk
yaşamama
Diğer
Diğer
Diğer
Soru
6
Olumlu
Diğer
Diğer
Diğer
Olumsuz
Diğer
Soru
7
Program
Değişikliği
Program
Değişikliği
Ders İçerikleri
Ders İçerikleri
Ders İçerikleri
Program
Değişikliği
Ders İçerikleri
Ders İçerikleri
Ders İçerikleri

Kişisel uyumsuzluk yaşıyorum.

1
1

31
14

Toplam
Görüş

Katılımcı No

4

12, 21, 24, 32

Kişisel uyumsuzluk yaşamıyorum.

25

Kişisel uyumsuzluğu zamanla aştım.
Fazla kişisel uyumsuzluk yaşamıyorum.
Cevap yok
Kayıt yaptırılan derse en az %75 devam
etme
durumunu
nasıl
değerlendiriyorsunuz?

1
1
1

Devam zorunluluğunu olumlu, mantıklı
buluyorum.
Devam zorunluğu konusunda daha esnek
olunmalı.
Devam zorunluğu sıkıntı ortaya çıkarsa da
normal.
Devam zorunluluğu talep edilen akademik
çalışmalarla birlikte zor oluyor.
Devam zorunluğunu olumlu bulmuyorum
Devam zorunluluğu zaman sorunu
olmayanlar için doğru, olmayanlar için zor
ve masraflı.
Derse devam durumunu artırmak için
önerileriniz nelerdir?
Akademisyenliği
düşünmeyenler
için
tezsiz, akademisyenlik düşünenler için
tezli yüksek lisans programı açılmalı
İkinci Öğretim programı açılmalı ya da
dersler hafta sonunda işlenmeli
Dersler interaktif ortamda işlenmeli
Ödevler listelenmeli ve ödevlerin son
teslim tarihi için görüşme saatleri
ayarlanmalı
Faydalı ve akıcı akademik makaleler
okutulmalı
Devamsızlık yapmak durumunda kalınan
zamanların telafisi olmalı
Dersler video olarak kayıt edilmeli
Ödevler daha işlevsel olmalı
Akademisyen olmak isteyenlere daha
farklı sunumlar ve ödevler verilip lisans
öğrencilerine katkıda bulundurulmalı
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 13, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 22,
23, 25, 26, 27, 28,
29, 31
30
9
14

17

1, 2, 5, 6, 8, 9, 11,
14, 19, 20, 22, 24,
25, 28, 29, 30, 32

6

3, 4, 16, 17, 18, 31

1

7

1

12

4

13, 21, 26, 27

2

10, 15

1

1

1

1

3

1, 13, 18

2

1, 27

1

1

1

1

1
1

1
2

2

2

Danışman
Diğer
Ders İçerikleri
Program
Değişikliği
Ders İçerikleri
Ders İçerikleri
Diğer
Ders İçerikleri
Program
Değişikliği
Ders İçerikleri
Program
Değişikliği
Program
Değişikliği
Burs
Danışman
Diğer
Burs
Program
Değişikliği
Program
Değişikliği
Ders İçeriği

Ders İçeriği
Diğer
Diğer
Ders İçerikleri
Program
Değişikliği
Ders İçerikleri
Diğer

Danışman öğretim elemanı daha ilgili
olmalı
Bir işte çalışan öğrencilere burs verilmeli
ya da işverenlerle bağlantıya geçerek
destek verilmeli
Araştırma ödevlerinin sayısı artırılmalı
Yaptırımlar daha ağır olmalı
Dersler teorik, pratik, güncel haberlerden
ya da dünyadaki gelişmelerden oluşmalı
Derse %100 devam sağlayan öğrencilere ek
puan verilmeli
Bireylerden devam sağlayacaklarına dair
belge istenmeli
Teorikten daha çok uygulamaya yer
verilmeli
Yüksek lisans dersleri haftada bir güne
toplanmalı
Ders akışı daha ilgi çekici olmalı
Dersler iki haftada bir ya da akşam veya
hafta sonlarına konmalı
Dönem başında iki hafta boyunca her gün
ders işlenip ve bu derslerde araştırma
konuları verilmeli ve sonrasında öğrenciler
araştırmalarını yerine getirmeli
Burs ücretleri artırılmalı
Danışmanlık servisleri sağlanmalı
Öğrenci ve okul arasındaki ilişki
kişiselleştirilmeli
Yüksek lisans yapan bireylere devlet eliyle
teşvik verilmeli
%75 devam zorunluluğu kaldırılmalı
Ders
programının
öğrencilerin
zamanlarına göre ayarlanmalı
Derslerin bazılarına katılım yüksek devam
zorunluluğu ya da bazılarında ödev ve
araştırma esneklik sağlanmalı
Ders bilgi ağırlıklıdan ziyade tartışma
şeklinde işlenmeli, güncel konular derse
dâhil edilmeli
Öğrenciler yüksek lisans yaptıkları şehirde
yaşamalı
Devamsızlık
konusunun
öğrenci
inisiyatifine bırakılması düşüncesinden
dolayı öneri yok
Ödevler minimum düzeye çekilmeli

1

3

1

3

1

4

1

4

1

5

1

5

1

6

3

7, 11, 24

2

8,13

4

9, 11, 30, 32

1

10

1

12

1
1

13
14

1

14

1

15

1

16

5

17, 25, 29, 31

1

17

1

19

1

20
21

1

22

Dersin iki haftada bir olmalı

1

23

Derslerin internet ortamında yürütülmeli
Öğretim elemanları öğrencilere daha çok

1
1

23
24
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Diğer
Ders İçerikleri
Ders İçerikleri
Ders İçerikleri

yardım etmeli
Okul içinde ve okul dışında aktiviteler
düzenlenmeli
Dersler sınıfta işlenmemeli, tarihi ve
turistik yerlerde işlenmeli
Ödev olarak verilen araştırma konularını
öğrenciler sunmalı/anlatmalı
Öğretim elemanlarının derslerle ile ilgili
öğrencinin
motivasyonunu
artırıcı
farklılıklar yaratmalı

1

24

1

26

1

31

1

31

Araştırmaya katılan öğrencilerden ‘‘Yüksek lisansa başlama amacınız nedir?’’ sorusuna
verilen 32 cevaptan 22’si ‘‘Akademik personel olmak’’ tır.‘‘ Turizm İşletmeciliği Anabilim
Dalı Programı’nı seçme nedeniniz nedir?’’ sorusuna verilen 32 cevaptan 18’i ‘‘Lise/Ön
lisans/Lisans eğitiminde turizm eğitimi almış olmak’’ tır. ‘‘Devamsızlık yapma
nedenleriniz nelerdir?’’ sorusuna verilen 32 cevaptan 17’si ‘‘İş’’tir. ‘‘Devamsızlıklardan
kaynaklanan akademik sorunlarınız nelerdir?’’ sorusuna verilen 32 cevaptan 13’ü
‘‘Dersleri takip edememe’’dir. ‘‘Kişisel uyumsuzluk yaşıyor musunuz?’’ sorusuna verilen
32 cevaptan 25’i ‘‘Kişisel uyumsuzluk yaşamıyorum’’ dur. ‘‘Kayıt yaptırılan derse en az
%75 devam etme durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?’’ sorusuna verilen 32 cevaptan
17’si ‘‘Devam zorunluluğunu olumlu, mantıklı buluyorum’’dur. ‘‘Derse devam
durumunu artırmak için önerileriniz nelerdir?’’ 32 cevaptan 5’i ‘‘Ders programının
öğrencilerin zamanlarına göre ayarlanması’’dır.
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Tablo 3: Araştırmada görüşüne başvurulan öğretim elemanlarının yöneltilen sorulara
verilen cevaplara göre analizi
Soru 1

Yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin
devam oranlarını yeterli buluyor musunuz?
Yeterli buluyorum.

Soru 2

Soru 3

Soru 4

Derse düzenli gelme noktasında hemfikirim. Ama gelemediği
zaman da bunu mesele haline getirmemeli.
Yeterli bulmuyorum.
Öğrenciler kendi kapasitelerine göre devam yapıyorlar. İşini
ciddiye alan, akademisyen olmak isteyen öğrenci devamsızlık
yapmıyor.
Öğrencilerin çalıştığını göz önünde bulundurarak esneklik
sağlıyoruz. Ama öğrenciler 7-8 hafta derse devam etmeli.
Gelemediği derslerin de mazeretlerini belgelemeli.
Devam zorunluluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çok önem vermiyorum.
Öğrenci, sorumluluklarını yerine getirdiği sürece biraz daha
esnek olunması gerektiği düşüncesindeyim.
Devam zorunluluğu gerekli.

Toplam
Görüş

Katılımcı
No

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

1

1

2

3

3, 4, 5

1

1

1

2

2

2, 5

2
1

2, 3
3

1

4

1

4

1

1

1

1

1

2

1

2

1

3

1

4

1

5

Devamsızlığı azaltmak için önerileriniz nelerdir?
Devamlılığı esas almadığım için böyle bir önleme de gerek
duymuyorum.
Yüksek lisansa başlamadan önce devam konusunda taahhüt
almak
Devamsızlığı azaltma konusunda dersleri yürüten öğretim
görevlilerinin hemfikir olması lazım
İki haftada bir ders yapmak
Yaptırım koyulmalı, devamsızlıktan bırakma olmalı
Öğretim elemanları daha etkin ders işlemeli. Dersler daha
efektif işlenmeli.
İyi öğrenci seçilmeli
Yüksek lisans programına (derslere) devam sağlayan
öğrencilerle, devam sağlamayan öğrenciler arasında
akademik başarı açısından fark var mı?
Asgari de olsa devam eden öğrencilerde daha yüksek bir
başarı var
Derse devam sağlayan öğrenciler fakültedeki sosyal-kültürel
faaliyetlere de iştirak ettikleri için derse devam sağlamayan
öğrencilere göre daha iyi yol aldılar.
Derse devam sağlamayıp, sorumluluklarını yerine getiren
öğrenci 70 alıp geçiyorsa, derse devam sağlayıp
sorumluluklarını yerine getiren öğrenci 90 alıp geçer.
Fark var. Öğrenci derse geldiği zaman çok şey öğreniyor.
Öteki türlü kendi başına kalıyor.
Devam ve başarı her zaman doğru orantılı olmasa da
devamsızlık ve başarısızlık istisnasız doğru orantılıdır.
Öğrenme çıktılarına uygun hem kuramı hem uygulamayı bir
arada yapabilme olanağına kavuşan öğrenci, hem akademik
çalışmasında hem de yaşamında daha başarılı oluyor.
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Araştırmaya katılan öğretim görevlilerine yöneltilen ‘‘Yüksek lisans programına kayıt
yaptırmış olan öğrencilerin devam oranlarını yeterli buluyor musunuz?’’ sorusuna çok farklı
yanıtlar alınmıştır. Bu yanıtlardan biri ‘‘yeterli buluyorum’’, bir diğeri ‘‘yeterli bulmuyorum’’
biçimindedir. Diğer üç katılımcıdan bir tanesi “derse düzenli gelinmesi konusunda
hemfikir olunduğu, buna karşın devamsızlığı sorun etmediğini ifade etmiştir. Bir diğer
katılımcı ise; “öğrenciler kendi koşullarına uygun devam ediyorlar. Bununla birlikte
akademisyenlik hedefi olup işini ciddiye alanlar derse devam ediyorlar” biçimindedir. Soruya
yanıt veren beşinci öğretim elemanının yanıtı ise; “öğrencilerin çalıştıklarını biliyor ve
esneklik gösteriyoruz. Ancak öğrenciler 14 haftalık programın en az 7-8 haftalık kısmına devam
etmelidirler. Gelemedikleri derslere gelememe nedenlerini belgelemelidirler” biçimindedir.
Yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olan öğrencilerin devam oranlarını yeterli buluyor
musunuz? sorusuna çok farklı yanıtlar alınmıştır. Oysa ki ilgili yazında derse devam ile,
akademik başarı arasında doğrusal bir ilişki olduğu gerçeği göz önünde
bulundurulduğunda eğitim elemanlarının bu olguyu göz ardı ettiği ifade edilebilir.
‘‘Devam zorunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz?’’ sorusuna verilen 5 cevaptan 3’ü
‘‘Devam zorunluğu gereklidir’’ biçimindedir. Öğretim görevlilerinin çoğunluğu devam
zorunluluğu konusunda hemfikirdir. Devamsızlığı azaltmak için önerileriniz nelerdir?’
sorusuna öğretim görevlileri birden fazla görüş bildirmiştir. Beş cevaptan 2’si
‘‘Devamsızlığı azaltma konusunda dersleri yürüten öğretim görevlilerinin hemfikir
olması lazım’’dır. Bu soruya verilen diğer 5 cevaptan 2’si ‘‘İki haftada bir ders
yapmak’’tır. ‘‘Yüksek lisans programına (derslere) devam sağlayan öğrencilerle, devam
sağlamayan öğrenciler arasında akademik başarı açısından bir fark var mı?’’ sorusuna
verilen cevaplar farklı şekillerde ifade edilse de derse devam sağlayan öğrencilerin daha
başarılı olduğu yönünde ortak bir kanı vardır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada lisansüstü eğitimde devamsızlık olgusu öğrenci ve öğretim elemanlarının
bakış açısıyla incelenmiştir. Katılımcıların devamsızlık nedenleri, devamsızlık ile
akademik başarı arasındaki ilişki hakkında görüşler alınmış, devamsızlığı azaltmaya
yönelik öneriler sunulmuştur.
Öğrencilerin görüşleri dikkate alındığında yüksek lisansa başlama amaçlarının akademik
kariyer yapmak/akademisyen olmak olduğu görülmektedir. Yani öğrenciler daha iyi bir
gelecek kaygısıyla yüksek lisans programına başlamışlardır. Bu soruya ikinci olarak
belirtilen görüş ise kendini geliştirmektir. Bu görüşte yine daha iyi bir gelecek kaygısı
beklentisini desteklemektedir.
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Programı’nı seçme nedenlerine bakıldığında en fazla
belirtilen görüş lise/ön lisans/lisansta turizm eğitimi almış olmaktır. Bu görüşe dayanarak
öğrencilerin yüksek lisans eğitimini önceki eğitin bir tamamlayıcısı olarak görmekte ve
daha önce eğitim almış olduğu alanda uzmanlaşmak isteği görülmektedir.
Devamsızlık yapma nedenleri sorulduğunda yanıt iş nedeniyledir. Bu yanıt da
öğrencilerin demografik özelliklerinde %59,4’ünün bir işte çalışıyor olması ile
açıklanmaktadır.
Devamsızlıklardan kaynaklanan akademik sorunların ifade edilmesi istendiğinde alınan
cevap dersleri takip edememedir.
Kişisel uyumsuzluk yaşayıp yaşamadıkları hakkında en çok belirtilen görüş kişisel
uyumsuzluk yaşamıyorum olmuştur. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans
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programında kişisel bir uyumsuzluk yaşamamaktadır. Bu durumun yüksek lisans
eğitiminin,
önceki
eğitimin
bir
tamamlayıcısı
olmasından
kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Kayıt yaptırılan derse en az %75 devam etme durumunu nasıl değerlendirdikleri
sorulduğunda öğrencilerin devam zorunluluğunu olumlu, mantıklı buldukları
görülmektedir. Derse devam durumunu artırmak için önerilerini sunmaları
istenildiğinde en çok belirtilen görüş ders programının öğrencilerin zamanlarına göre
ayarlanması olmuştur. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu derse devam durumunu
olumlu, mantıklı bulmaktadır ve ders programlarının öğrencilerin zamanlarına göre
ayarlanmasını istemektedirler. Bu görüşler öğrencilerin derslere devam konusunda
istekli olduklarını ama büyük bir çoğunluğunun çalışıyor olmasından dolayı ders
programları
ile
çalışma
saatleri
çakıştığından
dolayı
derslere
devam
sağlayamamaktadırlar.
Öğretim elemanları devamsızlık olgusunun anlamını başarısızlık nedeni olarak
tanımlarken, öğrenciler devamsızlık olgusunun anlamını öğrencinin tercihi ve (devam
zorunluluğunu) kaldırılması gereken durum olarak görüş bildirmişlerdir. Öğrenciler
devamsızlığı bir tercih olarak görerek eğitim ve öğretim için gerekli bir olgu olarak
görmemişlerdir, öğrencinin inisiyatifine bırakmasını gereken bir durum olarak
görmektedirler. Bu bulgular, öğretim elemanlarının görüşleri ile öğrencilerin görüşleri
arasında büyük farklılıklar olduğu biçiminde yorumlanabilir.
Öğretim elemanlarına yüksek lisans programına devam sağlayan öğrencilerle devam
sağlamayan öğrenciler arasında akademik başarı açısından fark olup, olmadığı
sorulduğunda devam sağlayan öğrencilerin daha başarılı olduğu yanıtı alınmıştır.
Öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler öğretim elemanları arasında derse devam
sağlama durumu hakkında tam bir görüş birliği sağlanamadığını göstermektedir. Yüksek
lisans programını yürüten öğretim elemanları çoğu soruda birbirinden ayrı görüş
bildirmiştir.
Öğrencilerle ve öğretim elemanları ile yapılan görüşmeler ışığında derslere devam
durumunu artırmak için ilgili paydaşlara; öğrencilere, öğretim elemanlarına, üniversiteye
ve enstitüye sunulabilecek öneriler;









Derse devam sağlama konusunda programı yürüten öğretim elemanları görüş
birliğine varmalıdır.
Ders programları öğrencilerin demografik özellikleri göz önünde
bulundurularak planlanmalıdır.
Yüksek lisans mülakatları sırasında öğrencilerden derse devam sağlayıp,
sağlayamayacağı konusunda taahhüt alıp öğrenci seçimi ona göre yapılmalıdır.
Devamsızlığı azaltmak için öğrencilerin önerileri arasında ‘‘öğrencilerin
zamanlarına göre ders programının ayarlanmasından’’ sonra gelen bir diğer
öneri ‘‘ders akışının ilgi çekici olması’’’dır. Öğrencilerin bu önerileri göz önünde
bulundurularak öğretim elemanları ders akışlarında değişikliğe gitmelidir.
Yüksek Öğretim Kurumu, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve programı yürüten
öğretim elemanları öğrencilerin öneri ve isteklerini göz önünde bulundurarak
yüksek lisans programlarında iyileştirmelerde bulunmalıdır.
Öğrencilerin daha etkin olabileceği araştırma, ödev, sunum, görev ve
sorumluluklar verilmelidir.
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Ders akışlarına öğrencilerin ilgisini çekecek konular özellikle güncel konular
ders müfredatlarına eklenmelidir.

Araştırmanın yalnızca Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm
İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin ve programı
yürüten öğretim elemanlarının görüşleri kapsamında gerçekleştirilmiş olması
araştırmanın kısıtlarından birini meydana getirmektedir. Bu sebeple araştırmanın farklı
üniversite ve bölümlerde yüksek lisans programlarında derse devam ve akademik başarı
ile ilgili benzer çalışmalar yürütülmesi önerilmektedir. Ayrıca bu araştırmada nitel bir
araştırma yöntemi kullanılmış olup tam sayım hedeflenmiştir. Ancak 39 yüksek lisans
programı öğrencisinden 32 kişiye ulaşılmıştır. Diğer yandan programı yürüten 5 öğretim
elemanından 5’ine de ulaşılmıştır.
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ARKEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINDA TURİZMİN ROLÜ
Şebnem KURTULUŞ KIVANÇ
Öğr. Gör. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
sebnem.kurtulus.kivanc@gmail.com
ÖZET
Turizm uygulamaları içinde en önemli yeri kaplayan kitle turizmi, Türkiye’deki en geniş
uygulama alanını 3S (Sun-Sea-Sand veya Güneş-Deniz-Kum) Turizmi olarak bulmuştur.
Bu durum özellikle sahil kasabalarında doğal kaynakların gereğinden fazla kullanılması,
canlıların yaşam alanlarının turizme hizmet etmesi gibi negatif sonuçlar doğurmaktadır.
Kitle turizmi, kaynakların gereğinden fazla kullanılması sorunu ile birlikte koruma ile ilgili
sıkıntıları da beraberinde getirmektedir. Gerek doğal varlıkların, gerekse de kültürel
varlıkların gelecek nesillere aktarılması ve yaşatılması bütün dünya tarafından kabul
edilen bir zorunluluk iken uygulamada ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Buna ek olarak son
dönemde geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılan, kitle turizminin zararlarını
engellemek üzere ortaya atılan alternatif turizm kavramı için de eleştirel bir yaklaşım
güdülmesi gereklidir. Yapılan çalışmalar bu kavram adı altında geliştirilen ürünlerin de
kitle turizmi ürünleri gibi kaynakların gereğinden fazla kullanılması dolayısıyla yok
olması sonucuna yaklaşıldığını göstermektedir. Dolayısıyla turizmin koruma tarafında
geliştirilmesi giderek daha önemli bir hal almaktadır.
Bu çalışmada hedeflenen arkeolojik kazıları bitmiş bir kültür varlığının korunmasında kazı
başkanları ve resmi yetkili kurumlarla turizm paydaşlarının, rollerinin belirlenmesi ve
turistik çekiciliği oluşturulmuş kültürel mirasın korunmasında her bir paydaşın neler
yapabileceğinin ele alınmaya çalışılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, kültürel mirasın korunması, turizm, paydaşların rolleri
GİRİŞ
Turizm yeni bir kavram olarak karşımıza çıkarken tanımı içindeki en vazgeçilmez
maddelerden biri olan kişinin bir yerden başka bir yere seyahat etmesi durumu insanlığın
var olduğu günden günümüze kadar çeşitli amaçlarla gerçekleşmiştir. Bu amaçların içinde
besin elde etme (özellikle avcı ve toplayıcı toplumlar), barınma, ticaret önemli bir role
sahip olmuştur. Buna ek olarak İlk Çağ Uygarlıkları için inanç başka bir seyahat
motivasyonudur. Günümüzdeki anlamı ile turizm algısına en yakın seyahat hareketinin
köklerini ise belki de Mısır Uygarlığı kadar eskide aramak gereklidir. Antik Roma
Uygarlığında görülen ve tatil seyahatleri olarak isimlendirilebilecek seyahatler ise
günümüzde bildiğimiz anlamı ile turizme en yakın seyahatlerdir demek mümkündür.
M.S. 3. yy civarında Roma’da 90.000 km uzunluğunda anayol, 200.000 km uzunluğunda
kasaba yolu vardır. Bu yollar ticari amaçlarla kullanıldığı gibi seyahat amacıyla da
kullanılmıştır. Roma döneminde termal sulara yapılan rahatlama seyahatlerinin yanında
günümüzde kazısı yapılan Antik Roma kentlerinin hemen hepsinin mutlaka bir hamam
yapısının olması da Roma vatandaşlarının termal sulara ne kadar önem verdiğinin
göstergelerindendir. Başlangıçta tedavi amaçlı kullanılan kaplıcaların, zaman içinde
rahatlama ve eğlence amacıyla kullanılmaya başlandığı bilinmektedir (Gyr, 2010).
Günümüzde ise insanlar, iş, kongre, tatil, inanç, spor, eğitim, kültür, sağlık gibi amaçlar
dolayısıyla sürekli seyahat etmektedirler. Özellikle kültürel amaçlı seyahatlerin giderek
arttığı görülmektedir.
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Kültürel seyahatlerin kapsamına eskiden yaşamış olan insanlardan günümüze ulaşmış
fiziksel kalıntılar, bir kente ait kültür ve hatta küçük etnik grupların yaşayış şekillerinden
yeme içme alışkanlıklarına ve sanat faaliyetlerine kadar her şeyin girdiğini söylemek
mümkündür. Özellikle son dönemde kültür amaçlı seyahatlerde artış olduğu yapılan
araştırmaların sonucunda belirtilmektedir (Richards, 2007).
Özellikle Akdeniz kıyılarında yer alan bölgelerdeki Klasik Çağlara tarihlenen arkeolojik
zenginlik Akdeniz çevresindeki ülkelerin arkeolojik anlamda daha çok turist çekmesi
anlamına gelmektedir. Dolayısıyla arkeolojik zenginlik turizmin “ürün” olarak kullandığı
zenginlikler içinde yer almaktadır. Tam da bu noktada gerek doğal, gerek kültürel
kaynakların “tükenmez” kaynaklar olmadığı, ne kadar çok kullanılırsa o kadar hızlı
tükendiğine dikkat çekmek çok önemlidir. Dolayısıyla kültürel mirasın korunması ile ilgili
çalışmaların yapılması turizm ürünü olarak kullanımın yaygınlaşmasından, hatta kazı
çalışmalarından önce başlamalı, kazılar bitip turizm ürünü olarak pazarlamanın
yapılmasından sonra da sürekli devam etmelidir. Ancak gerekli koruma önlemlerinin
alınması durumunda turist için çekicilik unsuru olan arkeolojik hazinenin gelecek
kuşaklara aktarılması mümkün olabilmektedir. Bu anlamda önce kazı bakanları ve resmi
yetkili kurumlar, daha sonra da turizmcilere önemli görevler düşmektedir.
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM
Kültürel mirasın sadece bir ülkeye ait olmayıp bütün insanlığın ortak mirası olduğu
düşüncesinden yola çıkılarak Dünya ülkelerinin de katılımı ile geliştirilmiş koruma
yasaları mevcuttur. İnsanlık için bu kadar önemli olan kültürel mirasın ise tanımını tam
olarak yapabilmek mümkün değildir. Çünkü özellikle kültür kavramının geniş olması
dolayısıyla kültürel miras kavramı da geniş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Williams (1985) kültür kelimesinin İngilizcedeki tanımlanması en zor olan 2 ya da 3
kelimeden biri olduğunu belirtmiştir. Çünkü kültür kelimesi tarih boyunca farklı
disiplinlerde farklı anlamlar ifade eden bir kelime olarak evrim geçirmiştir. Kelimenin bu
kullanım alanlarına örnek verilecek olursa bazılarının kültürü edebiyat, müzik, sanat,
hatta yemek için kullanır; biyolojide kültür bir mikroorganizmanın yapay ortamda
geliştirilmesine uygun besin ortamının hazırlanmasıdır. Bununla birlikte antropologlar ve
davranış bilimciler için kültür “öğrenilmiş insan davranış biçimi” dir (O’Neil, 2006).
Kültür kavramının tanımlanması bu kadar zor bir kavram olması sebebiyle kültürel miras
kavramını tanımlamak da kolay değildir. Bununla birlikte yapılmış olan tanımlar ise çok
genel tanımlardır ve çok geniş bir anlam ifade ederler.
Kültürel Miras
ICOMOS’a göre kültürel miras, geçmişte ve günümüzde devam eden kültürel uygulamalar gibi
elle dokunulamayan varlıkları ve doğal, kültürel çevreler, tarihi yerler gibi elle dokunulabilir
varlıkları içinde bulunduran bir terimdir (Du Cros & McKercher, 2015). Kültürel miras kendi
içinde ikiye ayrılır. Bunlar somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel mirastır. Bu
çalışmanın ana konusu olan arkeolojik kültürel miras, somut kültürel miras başlığının
altında yer alır.
Somut kültürel miras da kendi içinde taşınabilir ve taşınamaz varlıklar olarak ikiye
ayrılmaktadır. Taşınabilir varlıklar dendiğinde akla insan tarafından yapılmış her türlü
alet, araç ve gereç gelirken taşınamayan varlıklar dendiğinde mimari kalıntılar
gelmektedir. Taşınabilir varlıklar adlarından da anlaşıldığı üzere bir yerden bir yere
götürülebilme özelliğine sahiptirler. Ancak bu özellikleri ile birlikte taşınamayan
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varlıklara göre daha kırılgan bir yapıları vardır. Ayrıca bu kırılgan yapılarına ek olarak
bulundukları anda ve bulundukları yerde kayıt altına alınmaları da önemlidir. Çünkü bu
varlıklar, ele geçirildikleri noktalar, kullanım alanlarına bağlı olarak geçmişten getirdikleri
sosyal bilgi ve yaşları hesaba katıldığında bir değere sahiptirler, aksi takdirde içerdikleri
bilgi ile birlikte değerlerini ve anlamlarını kaybederler (Du Cros & McKercher, 2015;
Özdoğan, 2006)
Kültürel Mirasın Korunması ve Turizmin Kültürel Miras Üzerindeki Etkileri
Kültür kavramının çok kapsamlı olması dolayısıyla kültür turizmi dediğimiz zaman akılda
yemek kültüründen arkeolojik alan/müze ziyaretine kadar geniş bir yelpazede kültürel
etkinlikler canlanmaktadır. Dolayısıyla kültür turizmi sadece somut varlıkların turizmde
kullanılmasını değil, aynı zamanda somut olmayan kültürel varlıkları da
barındırmaktadır. Kültürel mirasa en büyük zararı ise insanlar vermektedir. Kentleşme
faaliyetleri, savaşlar ve ideoloji, definecilik gibi sebeplerle somut kültürel miras geri
dönüşü olmayan bir şekilde yok edilmektedir. Turizm ise düzgün planlanmadığı takdirde
kentleşme faaliyetleri başlığı altında bu yok edişin içinde yer alır. Ekonomik gelir elde
etmek üzere inşa edilen otellerden, turizm literatüründe ikincil konut adı altında ele alınan
yazlıklara kadar her türlü “kentleşme” faaliyeti kültürel varlıkların geri dönülmez şekilde
zarar görmesinin önünü açmaktadır. Dolayısıyla, yakın bir zaman öncesinde hiçbir
kentleşme tehlikesi altında olmayan birçok kültürel varlık 1980’li yıllardan beri giderek
artan turizm uygulamaları sebebiyle yok olma tehlikesi altındadır (Tok, 2005).
Bazı somut kültürel varlıklar çok uzun yıllardır turistik ürün olarak pazarlanmakta ve
tüketilmektedir. Bu durum kültürel miras ve turizm kavramları arasında bir ilişki
oluşturmaktadır. Bu ilişkinin yapıcı mı yıkıcı mı olacağını ise yapılan turizm
uygulamalarının doğru ya da yanlış olması belirler. Bu bakış açısı ile ele alındığında
turizmin kültürel varlıklar üzerinde olumlu ve olumsuz etkilerinin olduğundan
bahsetmek mümkündür. Turizmin kültürel varlıklar üzerindeki olumlu ve olumsuz
etkileri aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Du Cros & McKercher, 2015; Huh, 2002; Kurtuluş
Kıvanç, 2016; Pedersen, 2002).
Olumlu Etkiler;










İş olanakları yaratır
Gelir oluşturur
Ekonomik gelişmeye katkıda bulunur
Yerel halkın kültürel mirası korumasını sağlar
Halkın tarihi eserler konusunda bilinçlenmesini sağlayarak tarihi eser
kaçakçılığının önlenmesine yardımcı olur
Kültürel varlığın tanınmasını, bilinmesini ve turistlerin kültürel varlıkların
korunması gerektiğini anlamasını sağlar, varlığın gelecek kuşaklara
aktarılmasında önemlidir
Elde edilen gelir kültürel varlığın korunmasına harcanabilir
Elde edilen gelirin belgeleme, planlama ve kültürel mirasın yönetimine
harcanması ile varlığın sürdürülebilirliği sağlanabilir, ziyaret edilebilirliği artar

Olumsuz Etkiler;


Kültürel mirasın turist tarafından gereğinden fazla kullanılması
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Kültürel mirasın mevsimsellik ya da başka sebeplerden kaynaklı olarak
beklenenden daha az kullanılması sebebiyle koruma maliyetlerinin
çıkarılamaması
Kültürel mirasın yanlış kullanımı, turistin mirasa zarar veren davranışları,
vandallık
Kültürel mirasa yabancılaşma ya da mirasın özgünlüğünü kaybetmesi
Yabancı yatırımlar dolayısıyla yerel halkın ekonomik gelişiminin engellenmesi
Kısa vadede gelir elde etmek adına yapılan dengesiz büyüme faaliyetleri ve yanlış
altyapı oluşturulması
Çevrenin gelişmesinden kaynaklanan otel sayısındaki artış ve otellerin yarattığı
kirlilik

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA TURİZMİN YERİ
Arkeolojik kültürel mirasın korunması tahmin edilenin aksine sürekli yapılması gereken
ve zor bir iştir. Özellikle taşınamaz arkeolojik mirasın korunmasında sürekliliğin önemli
bir yeri vardır. Koruma anlamında ilk uygulamalar 18. yy’ın ikinci yarısında kazıları
gerçekleştirilen Pompei ve Herculenium kentlerinde görülmüştür. Burada yapılan
kazılardan elde edilen malzeme üzerinde restorasyon çalışmalarından çok korumanın
nasıl yapılabileceği üzerinde araştırmalar yapılmıştır ve bunun sonucunda da arkeolojinin
diğer bilimler ile birlikte çalışması gereken multidisipliner bir yapısının olduğu fark
edilmiştir (İzmirligil, 2008). Bu bağlamda turizmin de koruma anlamında arkeoloji ile
birlikte çalışması gereken bilim dallarından bir tanesi olduğu günümüzde kabul
edilmektedir.
Arkeolojik mirasın korunmasında konservasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları önemli bir
yer tutmaktadır. Ancak bilimsel olarak yanlış kabul edilen rekonstrüksiyon (yeniden
yapma) çalışmalarının da turistik çekiciliği olacağı düşünülen kazı merkezlerinde
uygulandığı görülmektedir. Venedik Tüzüğü bütün yeniden yapım işlemlerinden
vazgeçilmesi gerekliliğini vurgularken ICOMOS Arkeolojik Mirasın Korunması ve
Yönetimi Tüzüğü yeniden yapımların arkeolojik verilere zarar vermemesi için çok özenle
yapılması ve arkeolojik eserin üzerine yapılmaması gerektiğini belirtmektedir (ICOMOS,
1990).
Turizm, bütün kültür varlıklarından turistik ürün olarak yararlanmamaktadır. Buradaki
önemli noktalardan bir tanesinin arkeolojik kazısı yapılan yerlerde yapılacak turizm
faaliyetlerinde alanı ziyaret edecek turistin ihtiyaçlarının mı alanın bilime yapacağı
katkının mı daha önemli olduğu sorusuna her zaman alanın bilime yapacağı katkının daha
önemli olduğu şeklinde cevap verilmesi gerekliliğidir (Özdoğan, 2001). Her kültür varlığı
bilimsel olarak değerlidir ancak hepsinin turistik çekiciliği yoktur. Özellikle Klasik Çağlar
öncesine tarihlenen yerleşmeler genellikle turistik çekicilik oluşturamamaktadır (Du Cros
& McKercher, 2015).
Klasik Çağlar öncesine tarihlenen bir kültürel varlığın turistik çekicilik oluşturabilmesi için
insanlık tarihinde ilkleri gerçekleştirmiş olması ya da benzeri bir özelliğe sahip olması
gereklidir. Bu anlamda Göbeklitepe insanlığın geçmişindeki ilk tapınım merkezi olması
sebebiyle Klasik Çağlar öncesine tarihlenmesine rağmen turistik çekicilik oluşturabilmiş
yerlerden biri olarak örnek gösterilebilir. Yine aynı şekilde Klasik Çağlar öncesine
tarihlenen kültürel mirasın turistik çekicilik yaratması için uyarlanmış yeniden kullanım
alanı yaratılmalıdır. Ancak bu uyarlama yapılırken kültürel mirasın yaşaması hedef
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alınmalı, esere zarar verecek uygulamalardan kaçınılmalıdır. Çünkü turizmden elde
edilecek gelirin kültürel mirasın korunmasındaki yeri çok önemlidir (Du Cros &
McKercher, 2015).
Kültürel mirasın turistik ürün olarak planlanmasında turizmin miras üzerinde yapacağı
olumsuz etkiler göz önüne alınmalı ve bu olumsuz etkileri en aza indirecek planlamalar
yapılmalıdır. Turizmin kültürel miras üzerindeki en çok bilinen olumsuz etkilerinden biri
mirasın gereğinden fazla kullanımı, diğeri ise mirasın kötüye/yanlış kullanımıdır.
Gereğinden fazla kullanım çoğunlukla altyapısı yeterli olmayan kültürel miras alanlarına
çok fazla turist gelmesi sonucunda ortaya çıkar ve zaman içinde kültürel mirasın fiziksel
zararına ve yok olmasına yol açar. Mirasın kötüye kullanımı ise turistlerin kültürel miras
alanındaki uygunsuz davranışlarıdır. Bu uygunsuz davranış yasak olmasına rağmen
fotoğraf çekmek kadar basit olabileceği gibi kişinin kendisine hatıra olarak almayı uygun(!)
gördüğü eserler olabilir (Du Cros & McKercher, 2015).
Mc Kercher ve du Cros (2015), kültürel mirasın korunması ve turizm konusunda yaptıkları
araştırmalarında “turizm cini lambadan çıktıktan sonra nasıl kontrol edilmeli?” sorusunun
yanıtlarını aramışlardır. Bu sorunun cevabının ise bütünsel ana plan yapılırken bazı
soruların cevaplanmasının altında yattığını belirtmektedirler. Aslında cevaplanması
gereken bu sorular ise hangi tip turizmin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu, turizmden
beklenen faydaların neler olduğu ve kaç turistin gelmesi beklendiğidir.
Avrupa Konseyi Kültürel Politika ve Politik Hizmetleri ve Faaliyetler Dairesi Bşk. Yrd. W.
Elbert (2003), kültürel mirasın korunmasında turizmin yerini belirtmek amacıyla “Turizm
evdeki ateşe benzer. Yemek de pişirebilirsiniz, evi de yakabilirsiniz.” demiştir. Özellikle kitle
turizminin yanlış uygulamalarının kültürel miras üzerinde geri dönüşü olmayan
zararlarının olduğunun altını çizmiştir. Aygün (2011) ise bu cümleye dayanarak turizmin
amacının evi yakmak olmadığını ve evi yakmak korkusu ile yemek pişirmekten
vazgeçilmesinin doğru olmayacağını belirtiyor. Bu örnekten yola çıkılarak günümüzde
giderek daha fazla turistin katıldığı kültür turizminin kültürel mirasın yaşamasında
koruma yönü ile kullanılması gerekliliğinden bahsedilmesi mümkündür.
Arkeolojik eserin turizme açılması yolu ile elde edilecek ekonomik gelirin ne kadar büyük
olduğu bütün turizmciler tarafından bilinen bir gerçek olduğu kadar Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın özellikle son dönemde üzerinde durduğu konulardan biri olduğu da
söylenebilir (Özdoğan, 2006). Bunun yanında ziyaretçinin eğitim düzeyi başta gelmek
üzere kişisel nedenlerle arkeolojik esere zarar verme eğilimi gösterdiği gerçeği de
bilinmektedir (Palumbo, 2002). Bu durum karşısında turizmin kültürel varlıkların
korunmasında amaç mı yoksa araç mı olması gerektiğine karar verilmeli, özellikle de
turizmin sadece ekonomik gelir olarak kabul edilmesi düşüncesi değiştirilmelidir. Düzgün
uygulamalar ile turiste açılan arkeolojik miras kazı, koruma, sunum ve sürekli bakım
konularında arkeoloji bilimine destek olurken yerel halk da arkeolojik mirasın turizme
açılması dolayısıyla ek gelir elde etmesi mirası sahiplenmeleri ile sonuçlanabilmektedir.
Dolayısıyla turizmin sadece ekonomik gelir yarattığı yaklaşımının değiştirilmesinde
özellikle turizmcilerin rolü çok önemlidir.
KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA TURİZMCİLERE DÜŞEN GÖREVLER
Somut kültürel mirasın turizmdeki yeri çok önemlidir ve gerek Dünya Kültür Mirası
Listesine girmiş somut kültürel miras, gerekse de bu listede yer almayan arkeolojik
kültürel miras kültür turizmi kapsamında ürün olarak pazarlanmaktadır. Turizmin
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kültürel varlıklar üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak bu turistik ürünlerin
korunması için alınması gereken bazı önlemler vardır. Özellikle arkeolojik kültürel miras
ele alındığında kazı sırasında ve kazı sonrasında kazı başkanlarının görevi olan koruma
çalışmaları, varlığın turistik ürün olması sonrasında kanun koyucuların ve turizmcilerin
görevi haline gelmektedir. Bu bağlamda turizmcilere çok önemli görevler düşmektedir.
Konaklama işletmelerinin sürdürülebilir turizmin içinde doğal kaynakların korunması
konusunda önemli rolleri var iken seyahat acenteleri, tur operatörleri ve rehberlerin
koruma ile ilgili rolleri çevrenin korunması ile sınırlı değildir. Görevleri tur oluşturma,
turu satma ve turisti gezdirme ana başlıklarında toplanabilecek olana seyahat sektörünün
kültürel mirasın korunması konusunda da önemli görevleri vardır (Kahraman & Türkay,
2006). Bu anlamda Seyahat acenteleri, Tur operatörleri ve rehberlere düşen görevlerin
ayrıntılı olarak incelenmesinde fayda vardır.
Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri
Kültürel mirasın korunmasında tur operatörleri en önemli konumlardan birine sahiptir.
Tur operatörlerinin yeni turlar ve güzergâhlar oluşturma özellikleri vardır. Kültürel
mirasın olduğu bölgelere yeni turlar düzenleyerek destinasyonun oluşmasını sağlarlar.
Dolayısıyla bir arkeolojik kültürel varlığın turistik ürün haline getirilmesinde tur
operatörlerinin yeri çok büyüktür. Tur operatörleri aynı zamanda oluşturdukları turları
direkt olarak ya da seyahat acenteleri aracılığıyla son müşteriye satma özellikleri ile de
bilinirler. Özellikle ekoturizm, kültür turizmi, macera turizmi alternatif turizm çeşitlerine
ait turlar tur operatörleri tarafından düzenlenirler (Pedersen, 2002). Seyahat acenteleri, tur
operatörleri tarafından düzenlenen turları satarlar. Pedersen (2002), Avrupa ve Kuzey
Amerika’da turların çoğunlukla seyahat acenteleri tarafından satıldığını belirtmektedir.
Yine aynı çalışmada seyahat acentelerin tur içeriklerine tur operatörleri kadar hâkim
olmadıkları ve turistlere tur içeriği dışında bilgilendirme yapma konusunda eksik
kaldıkları da vurgulanmıştır (Pedersen, 2002).
Bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde gerek tur operatörlerinin, gerek seyahat
acentelerinin arkeolojik kültürel miras ile en çok bağlantısı olan turizm paydaşlarından
olduğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla da kültür varlıklarının korunmasında önemli
rolleri vardır. Bununla birlikte Avrupa Komisyonu tur operatörlerini ve seyahat
acentelerini sattıkları turlardan sorumlu tutmaktadır. Turistin tur operatöründen ya da
seyahat acentesinden satın aldığı tur sırasında çevreye ya da kültürel mirasa verdiği
zarardan tur operatörleri sorumludur (Kahraman & Türkay, 2006). Bu bilgiler
doğrultusunda tur operatörleri ve seyahat acentelerine düşen bu roller şu başlıklar halinde
ele alınabilir (Pedersen, 2002);




Arkeolojik kültürel mirasın turizm içindeki önemine karar verilmesi gereklidir.
Burada tur operatörleri ve seyahat acentelerinin yanında kazıyı gerçekleştiren
kazı başkanına da görev düşmektedir. Tur operatörleri bir kazı alanının kültürel
miras turizminin içinde pazarlamak istediklerinde mutlaka kazı başkanı ile ortak
çalışma yapmalı ve turizm planlamasının bu doğrultuda gerçekleşmesini
sağlamalıdır.
Farklı turist tiplerinin incelenmesinin yapılması ve kültürel miras turizmi içinde
değerlendirilecek olan varlığın hangi turistler tarafından ne amaçla ziyaret
edilmek istendiğine karar verilmesi gereklidir.
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Turistlerin seyahat güzergâhları ve ziyaret ettikleri çekiciliklerde aradıkları
özellikler üzerinde araştırma yapılarak planlama bu doğrultuda yapılmalıdır.
Tur operatörleri ve seyahat acenteleri yeni bir destinasyon oluştururken kültürel
varlığın taşıma kapasitesini de göz önünde bulun durmalı ve bu taşıma
kapasitesinin aşılmaması için günlük/aylık turist sayıları belirlemelidir. Bu yol ile
bir kültür varlığının taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle tahrip olmasının
önüne geçilmesi mümkündür.
Bir grubun büyüklüğü ile kültürel mirasa verilebilecek zarar arasında bağlantı
vardır. Kültürel mirası ziyaret eden grupların küçük gruplar olması gereklidir.
Büyük gruplar çok kısa bir sürede hem doğayı hem de kültürel varlığı çok hızlı
bir şekilde tüketirler.

Rehberler
Tur operatörleri ve seyahat acenteleri ile birlikte rehberlere de önemli görevler
düşmektedir. Turistin gezisi sırasında turistle birebir ilişkide olan rehberlerin özellikle
turist davranışlarından kaynaklanan kültürel miras yok edilişinin önüne geçmede rolü çok
büyüktür. Turistin olumsuz davranışlarının sergilenmesinin önlenmesinde rehbere düşen
görevler arasında (Ar, 2015; Du Cros & McKercher, 2015; Pedersen, 2002);









Rehberin en önemli görevlerinden biri turistin kültür varlığı konusunda
bilgilendirilmesidir. Rehber, turiste öncülük ettiği bölgelerin kültürel mirası
hakkında ileri seviyede ve doğru bilgi sahibi olmalıdır.
Turistler kültürel mirası deneyimlerken dokunmaya meyillidirler. Ancak her
dokunuş zaman içinde büyük aşınmalar yaratacak birikimin küçük bir parçasıdır.
Turistin kültürel mirasa dokunması durumunda turistin uyarılması ve yaptığının
neden yanlış olduğunun turistin anlayacağı şekilde açıklanması rehber
tarafından mutlaka sağlanmalıdır
Rehberlerin kültürel mirası gözlemlemeleri, turizmin kültürel miras üzerinde
yarattığı fiziksel etkinin farkında olmaları gereklidir.
Bölge rehberlerinin mümkünse yerel olması gereklidir. Yerel rehberin kültürel
mirasın var olduğu bölgeyi bilmesi, yabancı bir rehbere göre daha olasıdır. Aynı
zamanda yine kültürel mirasın korunması konusunu görev edinmiş bir yerel
rehber, kültürel miras üzerindeki bozulmayı hızlı bir şekilde fark edecektir.
Rehberlerin çok iyi eğitimli olması gereklidir. Kültür turisti kültürel mirasın dile
gelip konuşmasını ister. Burada görev rehberin bilgisine düşmektedir. Rehberin
yanlış bildiği her bilgi turistin deneyiminin eksik ya da yanlış olması sonucunu
doğuracaktır. Rehberin bir kültürel varlığı öğrenmesinde eğitim tek başına yeterli
değildir. Rehberin varlığa karşı ilgisinin olması ve araştırması da önemlidir.

Konaklama İşletmeleri
Konaklama işletmelerinin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri tur operatörleri ve seyahat
acenteleri ile rehberlerin uygulamaları ile kültürel varlıklar üzerindeki etkilerinin yanında
değerlendirildiğinde dolaylı olduğu görülmektedir. Konaklama işletmeleri kültürel
mirasa doğrudan bir zarar vermemekle beraber bir destinasyonda giderek artan otel
sayısının çevresel kirlenme yaratacağı ve bu sebeple de kültürel varlık üzerinde etkilerinin
olacağı sonucu kaçınılmazdır. Bu sebeple otellerin kurulu oldukları bölgelerin çevresel
durumunu göz önünde bulundurması gereklidir. Özellikle arkeolojik kültürel mirasın
olduğu bölgelerde yeni otel yapımına izin verme konusunda karar verme yetkisine sahip
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olan kurumların bölgenin taşıma kapasitesini çok iyi değerlendirmeleri gereklidir. 2863
Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9. maddesi gereği korunması
gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarda inşaî ve fizikî müdahalede
bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez
(Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1983). Bu madde göz önünde bulundurulduğunda bu
bölgelerde otel yapımının yasak olması dolayısıyla bir kültürel destinasyonda halkın
pansiyonculuk yapmasının önü açılmalıdır. Bu sayede yatak kapasitesinin kısıtlanması
yolu ile destinasyonun taşıma kapasitesinin geçilmesi engellenerek kültürel mirasın
gereğinden fazla kullanımının önüne geçilebilir.
Doğal etkenlerin kültürel miras üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle
sit alanlarında meydana gelen yağışlar ve bitki örtüsünün bu bozulmadaki yeri çok
büyüktür. Buna son dönemde hızla artan küresel ısınma problemi ile birlikte dengesiz ısı
değişimleri de eklendiğinde kültürel miras doğa karşısında tamamen savunmasız
kalmaktadır. Buna ek olarak seller ve hortumlar kültürel miras üzerinde çok yıkıcı etkiler
yapabilmektedir (Dikilitaş, 2010; Ebnöther & Thurnherr, 2007; Massari & Massari, 1985).
Bilim insanları tarafından küresel ısınmanın önemli bir sonucu olduğu belirtilen seller ve
hortumlarda yaşanan artış sebebiyle kültürel birasın çevre karşısında daha zayıf
olduğundan bahsetmek mümkündür. Yine küresel ısınmanın bir sonucu olan dengesiz ısı
değişimi de kültürel varlıklarda fiziksel bozulmaya sebep olması dolayısıyla kültür
varlıklarının korunmasında çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve küresel ısınmanın
geriletilmesi için oteller gibi çok hızlı atık üreten tesislerin çevre ile ilgili önemli tedbirler
alması gereklidir. Çevre koruma ile direkt olarak tabiat varlıklarının korunması ve dolaylı
yoldan kültür varlıklarına verilecek zararın önüne geçilmesi mümkündür. Oteller
tarafında çevre korunması ile ilgili alınması gereken önlemler şu şekilde özetlenebilir
(Kahraman & Türkay, 2006).






Oteller çevreye zarar veren atıklarının azaltılması için atık azaltımı stratejileri
kullanmalıdır. Öncelikli hedef otellerin atık üretiminin azaltılması olmalıdır.
Özellikle katı atıkların geri dönüştürülmesi atık azaltımında önemli bir yere
sahiptir. Bununla birlikte kimyasal kullanımı gerektiren yerlerde mümkün
olduğunca doğa dostu kimyasalların kullanımı ve kâğıt, plastik gibi atık
oluşturan ürünlerin yerine yıkanabilir cam ve metal ürünlerin kullanımı otelin
çıkaracağı atık oranının azalmasında rol oynar.
Otellerin atık azaltımının yanında enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili de
önlem almaları gereklidir. Enerji kaynağı olarak güneş enerjisinden faydalanma,
enerji verimi yüksek ekipman kullanımı, ısı yalıtımının yapılması gibi
uygulamalar enerji kaynaklarının doğaya zarar vermeden kullanılması için
alınabilecek önlemlerden bazılarıdır.
Otellerin uygulaması gereken bir diğer çevre koruyucu yöntem ise su
kaynaklarının etkin kullanımıdır. Oteller gerek misafirin kullanımı gerekse otel
hijyenini sağlamak amaçlı suya ihtiyaç duymaktadır. Su tüketimini azaltan
aletlerin banyo ve duşlarda kullanımı, atık suların bahçe sulama gibi temiz su
ihtiyacı olmayan yerlerde kullanımı, odalardaki havlu, çarşaf vb. eşyaların
günlük değişimi yerine ihtiyaç olması durumunda değiştirilmesi konusunda
misafirin bilgilendirilmesi gibi konular su tasarrufu yapılabilmesi için önemlidir.
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SONUÇ
Gerek kültürel mirasın, gerekse de kültür turizminin sürdürülebilirliği ve kültürel
varlıkların gelecek kuşaklara aktarımı turizmcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, halkın ve
yerel yönetimlerin kültürel mirasın korunmasında aktif rol oynamasından geçmektedir.
Çünkü arkeolojik kültürel miras toprak altından çıkarıldıktan sonra gerek insan eliyle,
gerek doğa tarafından hızlı bir şekilde yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Toprak
altından çıkarılan kültürel miras gerekli koruma önlemleri alınmadığında çok hızlı bir
şekilde yok olabilmektedir.
Kültürel mirasın korunması tek başına kazıyı yapan kazı başkanının ve devletin
sorumluluğu değildir. Özellikle kazı sonrasında turizme açılmış ve destinasyon haline
getirilmiş/var olan bir destinasyona yeni ürün olarak eklenmiş kültürel mirasın
korunmasında turizmcilere önemli görevler düşmektedir. Kültür turizminin vazgeçilmez
unsurlarından olan tur operatörleri, seyahat acenteleri, rehberler ve oteller bu anlamda
kendi üzerlerine düşen sorumluluklara göre hareket etmelidirler. Bu bağlamada yapılması
gerekenler şu şekilde özetlenebilir;


















Öncelikli olarak kültürel mirasın bulunduğu bölgede turizmin yaratacağı
olumsuz etkilerin neler olduğuna karar verilmelidir. Bu etkilerin en aza
indirilmesi için aralıklı olarak eğitim toplantıları düzenlenmeli ve turizmcilerin
bu konuda bilinçli olmaları ve farkındalıklarının sürekliliği sağlanmalıdır.
Bir kültürel mirasın ürün olarak pazarlanmasında bölgesel kapasite göz önünde
bulundurulmalı, günlük ve aylık turist sayıları belirlenmeli ve bu sayı
aşılmamalıdır. Rezervasyon yaptırma sistemi ile turistin maksimum seviyede
kültür varlığını deneyimlemesi kolaylaştırılabilir.
Kültürel mirasın ürün olarak pazarlanması sırasında bölgeyi ziyaret eden turist
profili göz önünde bulundurulmalı, amacı kültür varlığını deneyimlemek
olmayan turistin bu ürünü tüketmesi için girişim yapmak yerine turistin geliş
amacına uygun ürün ve ürünler ile turizm deneyimi sağlanmalıdır.
Özellikle turun satış aşamasında turistin neyi deneyimlemek istediği iyi
anlaşılmalı ve daha fazla para kazanmak uğruna kültürel miras turiste
pazarlanmaya çalışılmamalıdır.
Turistin ziyaret edeceği kültürel miras hakkında ön bilgilendirmesi tur
operatörü/seyahat acentesi tarafından yapılmalıdır.
Rehberlerin eğitiminde kültürel mirası koruma ile ilgili bilinçlendirme birinci
sırada önemli olmalıdır.
Rehberin arkeolojik alt yapısının kuvvetli olması sağlanmalıdır.
Rehberin turisti doğru bilgilendirmesi gereklidir. Doğru bilgilendirilmeyen turist
destinasyonu bir daha tercih etmeyebilir.
Rehber turistin kültürel miras ile fiziksel temas kurmasının önüne geçebilmelidir.
Kültürel miras üzerindeki en ufak bir dokunuşun zaman içinde mirasın
aşınmasına ve yok olmasına sebep olacağı unutulmamalıdır.
Rehberler kültürel miras üzerinde fark ettikleri bir olumsuz etkiyi gerekli yerlere
bildirmeli ve bu olumsuzluğun ilerlemeden önlem alınmasını sağlamaları
gereklidir.
Oteller atık kontrollerini yapmalı ve küresel ısınmanın önüne geçilebilmesi için
üzerlerine düşen görevi yerine getirmelidir.

1265





Kültürel mirasın yakın çevresine otel inşaatı yapılmamalı, mirasın otel yüzünden
kirlenmesine izin verilmemelidir.
Ürün olarak geliştirilen kültürel varlığın bulunduğu bölgelerde ev
pansiyonculuğunun yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
Kültürel mirasın var olduğu bölgenin yakınına otel yapılması zorunluluğu
doğduğunda yapılacak otellerin yatak kapasiteleri ile kültürel mirasın taşıma
kapasitesi arasında paralellik oluşturulmalıdır.

Kültürel mirasın korunmasında turizmciler kadar yerel yönetimler, yerel halk ve sivil
toplum kuruluşlarına da önemli görevler düşmektedir. Sonraki çalışmalarda kültürel
mirasın korunmasında yerel yönetimlerin, halkın ve sivil toplum kuruluşlarının oynadığı
rolün incelenmesi ve sürdürülebilir turizm bağlamında bu rollerin değerlendirilerek
bölgesel planlamanın bu doğrultuda yapılması önerilebilir.
Kültür turizminin önemli bir sürdürülebilir turizm çeşidi olduğu ve kültürel mirasın zarar
görmesi durumunda varlığına devam edemeyeceği unutulmamalıdır. Kültür turizminin
mevsimsel olmaması ve yapıldığı bölgeye ekonomik katkılarının olması dolayısıyla kitle
turizmine göre daha çok gelir getiren bir sürdürülebilir turizm çeşidi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak kültürel mirasın olmadığı yerde kültür turizmin yapılamayacağı
unutulmamalı ve kültürel mirasın korunması için gerekli özen gösterilmelidir.
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ÖZET
Bahşiş, hizmetten duyulun memnuniyetin bir ifadesidir ve hizmet sektöründe yaygın bir
uygulamadır. Bahşişin çalışanlar arasında nasıl pay edileceği ve bunun “adalet”
açısından nasıl algılanacağı bir sorunsala işaret eder. Lisans turizm öğrencilerinin iki
farklı bahşiş paylaşım sistemini nasıl algıladıklarının belirlenmesi amacıyla bir araştırma
gerçekleştirilmiştir. Veriler, alan yazından yararlanılarak geliştirilen ve iki farklı bahşiş
dağıtım senaryosunu içeren bir anket ile toplanmıştır. Anket, kolayda örnekleme tekniği
ile Çukurova ve Kırklareli Üniversitelerinde lisans düzeyinde turizm eğitimi alan stajını
tamamlamış öğrencilere, 20 Mayıs-5 Haziran 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır.
Araştırmaya 151 öğrenci katılmıştır. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiklerin yanı
sıra, eşleştirilmiş t-testi, ki-kare, faktör ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır.
Bahşişin eşit paylaşıldığındaki genel adalet algısı ile alanda kaldığı durumdaki genel
adalet algısı arasında olumsuz yönde zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Bulgular,
materyalizm eğiliminin artmasına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bahşiş, turizm öğrencisi, adalet algısı.
GİRİŞ
Bahşiş, hizmet veren kişilere müşteriler tarafından gönüllü olarak verilen yaygın bir
gelenektir (Lynn, 1997: 221). Ayrıca, bahşişler birer teşvik ve sunulan iyi hizmet için
verilen ödül olarak da nitelendirilmektedir (Wang, 2010: 5). Hizmet sektöründe birçok
alanda özellikle otelcilik sektöründe yaygınolarak kullanılan bir uygulamadır. Örneğin;
bellboylar, barmenler, restoranlardaki servis elemanları, valeler, restoran müzisyenleri
(Lynn, 1997: 221) ile taksi hizmeti sağlayanlar ve kuaförler gibi pek çok meslek grubunda
bahşiş uygulamasına rastlanmaktadır. Ayrıca, dünya çapında iyi bilinen yaygın bir
uygulama olduğunu söylemek de mümkündür (Namasivayam ve Upneja, 2007: 94).
İnsanların bahşiş verme nedenlerine bakıldığında, ana nedenlerden biri bahşiş
vermeninsosyal bir norm olduğu inancı ve daha iyi bir servis almanın yolu olarak
görülmesidir. Bu nedenin temelini oluşturan unsurlar; kişinin aynı restorana tekrar
geldiğinde aynı servis personeli tarafından hizmet verileceği düşüncesiyle hareket
etmesi, aldığı hizmetten memnun olması, hizmet alan kişinin kendisini psikolojik olarak
daha iyi ve farklı hissetmesi şeklinde ifade edilmiştir (Wang, 2010: 16-17-18).
Bahşiş verme, servis personeli açısından bakıldığında, çalışanlar arasında rekabeti teşvik
eden bir unsur olarak görülmektedir. Bu durum ise şu şekilde açıklanmaktadır: Daha
önce oldukçaiyi bahşiş veren bir müşterinin aynı restorana geldiğinde, servis
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personelinin bu müşteriye hizmet vermek için çaba göstermesi olarak ifade edilmektedir
(Wang, 2010: 19). Ayrıca müşterileri bahşiş vermeye yönelten nedenler arasında servis
personelinin kendilerine isimleri ile hitap etmelerinin (Garrity ve Degelman, 1990: 168) ve
gülen bir yüz ya da teşekkür yazısı ile hesabı iletmelerinin (Rind ve Bordia, 1995: 747) de
etkili olduğu belirtilmiştir. Bazı yöneticiler ise müşterilerin bahşiş vermesinin kendilerine
üç açıdan destek sağladığını vurgulamışlardır. Bunlar; (1) servis görevlilerini daha iyi
servis yapmak için cesaretlendirmesi, (2) servis performansının ölçülmesi ve (3) memnun
olmayan müşterinin belirlenmesidir (Lynn 2001: 14).
Hizmet işletmelerinde toplanan bahşişler, çalışanlar arasında eşit paylaşılabildiği gibi,
bahşiş alanda da kalabilmekte, bazı ülkelerde ise hesabın belli oranı bahşiş olarak
ödenmektedir. Bahşişin çalışanlar arasında nasıl paylaştırılacağı konusu, çalışanların
motivasyonları, işten ayrılma niyetleri, performansları ve örgütsel bağlılıklarını
etkilemesi kaçınılmazdır. Bu etkilemenin kökeninde, yapılan bu paylaşımın ne kadar adil
algılandığı yatmaktadır. Buradan hareketle, bildiride, turizm sektöründe staj yapmış
ve/veya çalışmış öğrencilerin bahşiş paylaşım sitemlerine ilişkin adalet algıları ile ilgili
yapılan bir araştırmanın bulguları sunulmaktadır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Dünyada yiyecek hizmeti belirgin olan restoranlarda farklı bahşiş sistemleri
uygulanmaktadır. Bazı işyerlerinde “bireysel bahşiş sistemi” yer almaktadır. Bu
uygulamaya göre, servis personeli belirli masalardan sorumludur ve müşterilerin
verdikleri bahşişi hakederler. Bazı işletmeler ise, “havuz bahşiş sistemini”
uygulamaktadır. Bu uygulamaya göre, tüm müşterilerden elde edilen bahşişler bir
havuzda toplanmakta ve eşit olarak dağıtımı yapılmaktadır. Bu uygulamanın olduğu
işletmelerde hazırlık aşamasında çalışan mutfak personeli de uygulamaya dâhil
edilebilmektedir. Avrupa’da yer alan birçok işletmede ise hesabın belirli bir yüzdesi
(genellikle % 15 oranında) servis bedeli olarak hesaba dahil edilmekte ve çalışanlar aylık
maaşlarında bu oranı ek ücret olarak almaktadırlar (Namasivayam ve Upneja, 2007: 96).
Farklı bahşiş dağıtım sistemleri, çalışanlar tarafından “adalet” açısından farklı
değerlendirilebilmektedir. Adalet, bir davranışın veya hareketin, adalete uygunluğunu,
doğruluğunu ve bireylerin dürüstlüğünü ifade etmek için kullanılır. Örgütsel ortamlarda
kullanılan, “örgütsel adalet” kavramı ise; örgütlerle ilgili olarak yöneticilerin adaletli ya
da adil olma durumunu tanımlamak için kullanılmaktadır (Pillai, Scheriesheim ve
Williams, 1999: 900; Colquitt, Conlon, Wesson, Porter ve Ng, 2001: 425). Örgütsel adalet;
çalışanların, örgütsel uygulamaların ve kararların doğruluğu konusundaki algılarını ve
bu algıların çalışanlar üzerindekietkilerini kapsamaktadır (Çolak ve Erdost, 2004: 52).
Çalışanlar örgütte sadece doğru bir prosedürün uygulanıp uygulanmadığını değil; aynı
zamanda örgüt bileşenleri arasında kaynakların dağıtımının adil olup olmadığını da
değerlendirmektedir (Namasivayam ve Upneja, 2007: 99). Adalet kavramı ile ilgili
alanyazında (1) dağıtımsal adalet (2) işlemsel adalet ve (3) etkileşimsel adalet olarak farklı
türlerin yer aldığı belirtilmektedir (Konovsky, 2000; Leventhal, 2000; Beugre, 2002; Foley,
Kidder ve Powell, 2002; İşcan ve Naktiyok, 2004).
Toplanan
bahşişin
çalışanlar
arasında
nasıl
adaletli
bir
şekilde
paylaştırılacağı,“dağıtımsal adalet” ile ilgili bir konudur.Dağıtımsal adalet, karşılaşılan
sonuçların ya da ödüllerin hakkaniyeti ile ilgili adalet algısını ifade etmektedir (İşcan ve
Naktiyok, 2004: 182). Görevler, mallar, hizmetler, fırsatlar, cezalar/ödüller, roller, statüler,
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ücretler, terfiler vb. her türlü kazanımın kişiler arasındaki paylaşımını konu almaktadır
(İşbaşı, 2001: 60). Aynı zamanda dağıtımsal adalet, ücret tatmini gibi birtakım somut
bireysel kazanımların nasıl algılandığını daha iyi ölçmektedir (De Coninck ve Stilwell,
2004: 230).Bireyler elde ettikleri sonuçları (gelir, prim, terfi, sosyal haklar gibi) adaletli
veya adaletsiz olarak algılayabilirler. Kendi elde ettikleri ile başkalarının elde ettikleri
arasında yaptıkları karşılaştırma sonucunda kendilerine haksızlık edildiğini
düşünebilirler. Bu düşünce, onların tutumlarını etkileyebilir ve davranışları, bu tutumlar
paralelinde değişebilir. Dolayısıyla, dağıtımsal adalette esas olanın, “bireylerin, dağıtılan
kaynaklardan adil şekilde pay aldığını düşünmesi” olduğunu söylemek mümkündür
(Cihangiroğlu ve Yılmaz, 2010: 201).
Alan yazında bahşiş ile ilgili farklı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Shamir (1983) bahşiş
uygulamalarının çalışanların algı ve tutumlarını nasıl etkilediğini incelemiştir. Bahşiş
uygulamasını işgücü devir oranıyla ilişkilendirerek inceleyen (Lynn, 2002) ve servis
kalitesi ile müşteri memnuniyetine etkisi çerçevesinde ele alan (Lynn, 2003) çalışmalar
vardır. Namasivayam ve Upneja (2007), farklı bahşiş sistemlerine yönelik çalışan
tercihlerini irdelemiştir. Lin ve Namasivayam (2011) farklı restoran bahşiş sistemlerini
algılanan adalet, dağıtımsal adalet ve çalışanların kontrol bakış açısından
araştırmışlardır. Wang (2010), restoranlarda bahşiş uygulamalarının servis kalitesine
etkisini araştırmıştır. Devrani (2014) ise, restoranlarda hizmet sunan çalışanların bahşiş
gelirlerini arttırmak için sergiledikleri davranışların müşteriler tarafından nasıl
algılandığını belirlemeye çalışmıştır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bahşişler, Türkiye’de genellikle iki farklı sistemle paylaşılmaktadır. Bunlardan birincisi,
bahşişin bahşişialan çalışanda kalmasıdır. Diğeri ise, alınan bahşişlerin bir havuzda
toplanarak belirli kriterlere göre ve/veya eşit olarak dağıtılmasıdır. Bu çerçevede
araştırmanın amacı, potansiyel turizm çalışanı olan, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan
öğrencilerin iki farklı bahşiş paylaşım sistemine ilişkin adalet algılarını belirlemektir.
Potansiyel turizm çalışanlarının adalet algılarının belirlenmesinin, turizm işletmelerinin
yöneticilerine birçok açıdan fayda sağlayacağı kesindir. Öncelikle, bahşiş ile performans
arasında doğrusal bir ilişkinin kurulabildiği koşullarda; hizmet kalitesi, iş performansı,
müşteri memnuniyeti, iş motivasyonu ve işten ayrılma niyeti gibi birçok konuda
yöneticiye mevcut uygulamaları ve/veya kararlarında adalet algısını nasıl daha iyi hale
getirebileceğinin olası yollarını gösterme potansiyelindedir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmada veriler, alanyazından yararlanılarak geliştirilen
bir anket ile toplanmıştır. Ankette, demografik soruların yanı sıra, iki farklı bahşiş
paylaşım sistemini anlatan senaryolar da bulunmaktadır. Senaryonun hemen ardından
potansiyel turizm işgörenlerinin “adalet” algısını belirlemeye dönük ölçek
bulunmaktadır. Bu ölçek 7 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden üçü, potansiyel
turizm çalışanlarının “genel adalet” algısını belirlemeye dönük olup; Colquitt ve Shaw’ın
(2005) çalışmalarından alınmıştır. Arta kalan dört madde ise, “dağıtımsal adalet” algısını
belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu maddeler, Colquit’in (2001) makalesinden Türkçeye
çevrilmiştir.
Ölçeğin
maddelerine
ilişkin
tepki
kategorileri
(1:Kesinlikle
katılmıyorum,…,5:Kesinlikle katılıyorum) şeklinde 5’li Likert derecelemesine tabi
tutulmuştur.
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Araştırmanın evrenini, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır.
Örnekleme çerçevesini ise, 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Çukurova Üniversitesi
Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği
Bölümüile Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde
üçüncü ve dördüncü sınıfa kayıtlı olan ve stajlarını tamamlamış öğrenciler
oluşturmaktadır.Her iki üniversitede üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan öğrencilerin
toplam sayısı 289’dur. Tam sayım yapılması hedeflenmiş, ancak eğitim-öğretim yılının
sonuna yaklaşılması nedeniyle, bu mümkün olamamıştır. Bu nedenle anket, kolayda
örnekleme tekniği ile 20 Mayıs-5 Haziran 2016 tarihleri arasında araştırmacılardan ikisi
tarafından öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır. Uygulama sonrası çalışma evreninin
ancak 151’ine ulaşılabilmiştir. Veriler, bilgisayar ortamında tasnif ve analiz edilmiş;
analizlerde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, eşleştirilmiş t-testi, ki-kare, faktör ve
korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır.
Orijinali İngilizce olan ölçeğin maddeleri, araştırmacılar tarafından bir İngilizce okutmanı
nezaretinde Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra, başka bir İngilizce okutmanına
İngilizceye çevirmesi istenmiştir. Yapılan karşılaştırmada anlamsal farklılığın olmadığı
teyit edilmiştir. Ölçekte iki boyutu (genel adalet algısı ve dağıtımsal adalet algısı)
belirlemeye dönük maddeler bulunmaktadır. Bu nedenle yapı geçerliğini tespit etmek
için faktör analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca, araştırmaya katılanların %75’e yakını staj
dışında hem sektörde çalışmış hem de stajları ve/veya çalışmaları süresince bahşiş
almışlardır. Bu durum, elde edilen verilerin geçerliliğine başka bir kanıt olabilir.
Güvenilirlik için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısına bakılmıştır. İç tutarlılığın
bahşişin eşit dağıtımına ilişkin adalet algısı ölçeği için 0,775 ve bahşişin alanda kaldığı
sisteme ilişkin adalet algısı ölçeği içinise 0,897 olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, birinci
durum için yapılan ölçmenin oldukça “güvenilir”, ikinci senaryo için gerçekleştirilen
ölçmenin ise“yüksek derecede” güvenilir olduğunu söylemek olasıdır (Kalaycı, 2009:
405).
BULGULAR
Potansiyel turizm işgörenlerinin bir takım özellikleri, Tablo 1’de sunulmaktadır.
Katılımcı öğrencilerin %54’ü erkek olup; %82’si dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin
tamamı stajlarını yapmıştır. Öğrencilerin %80’i, stajlarını misafirle doğrudan teması olan
departmanlardatamamlamışlardır. En çok staj yapılan departman, yiyecek-içecek
departmanıdır (%37). Bunu, %21 ile önbüro, %10 ile mutfak izlemektedir. En az staj
yapan 2 ay, en çok yapan da 24 ay staj yapmıştır. Ortalama staj süresi, 3,3 ay olarak
hesaplanmaktadır. Öğrencilerin %57’si, 2 ay süreyle staj yapmıştır.
Tablo 1. Katılımcı Öğrencilerin Demografik Özelliklere Göre Dağılımı
Özellik
Cinsiyet

Sıklık

%

Erkek
Kadın

70
81

46,4
53,6

3.sınıf
4.sınıf

27
124

17,9
82,1

2 ay
3 ay

86
34

57,0
22,5

Sınıf

Staj süresi

Özellik
Sektörde çalışma
Evet
Hayır
Sektör çalışma süresi (n:111)
2-4 ay
5-12 ay
13-60 ay
Bahşiş alma
Evet

1271

Sıklık

%

111
40

73,5
26,5

36
44
31

32,4
39,7
27,9

113

74,8

4 -24 ay

31

20,5

MDT* olan
MDT olmayan

120
31

79,5
20,5

Departman

Hayır
Günlük ort.bahşiş (n:118)
2-19 TL
20-49 TL
50-200 TL

38

25,2

34
37
47

28,8
31,4
39,8

*MDT: Misafirle doğrudan teması
Katılımcıların 111’i (%73,5) staj dışında da sektörde çalışmıştır. En az 2, en fazla 60 ay
süreyle çalışılmış olup; staj dışında sektörde çalışma süresinin ortalaması ise 11
aydır.%39,7ile en fazla 5-12 ay arasında çalışanlar vardır. Bunu %32,4ile 2-4 ay arasında
çalışanlar ve %27,9 ile 13-60 ay arasında çalışanlar izlemektedir. Katılımcıların %72,1’i 212 ay arası bir çalışma deneyimine sahiptir.
Tablo 1’e göre, öğrencilerin %75’i staj ve/veya çalışma sırasında bahşiş aldığını beyan
etmiştir. Alınan bahşişler 2 TL ile 200 TL arasında değişmekte olup; ortalama 43 TL
olarak belirlenmektedir. Katılımcıların %29’u 2-19 TL arası bir bahşiş alırken, %31’i 20-49
TL arası bahşiş almıştır.%39,8 ile en fazla bahşiş alınan aralık ise 50-200 TL olmuştur.
Bahşiş paylaşım sistemlerine ilişkin adalet algısını belirlemeye dönük yedi maddeli
ölçekten elde edilen verilere faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinin geçerliliğini
en baştan gösteren KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) testidir. KMO, örneklem yeterliliğini
ölçmeye yarayan bir testtir ve örnek büyüklüğü ile ilgilenir. KMO, bir oran olup, %60’ın
üstünde olması istenir (Nakip, 2006: 429). Oran ne kadar yüksek olursa veri seti faktör
analizi yapmak için o kadar iyidir denebilir. KMO testinin ardından Bartlett küresellik
testine bakılmıştır. Bu test, ana kütle içindeki değişkenler arasında bir ilişkinin var olup
olmadığını ölçmeye yarayan bir testtir (Nakip, 2006: 428). Faktör analizinde, faktör
sayısının tespitinde öz değeri 1’den büyük olanlar tercih edilmiştir. Ayrıca herhangi bir
maddenin bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile en az 0,500 düzeyinde yüke
sahip olmasına, bir faktörün en az üç maddeden oluşmasına, binişik madde durumunda
iki faktör arasındaki yük farkının en az 0,100 düzeyinde olmasına ve Varimax dönüşümü
uygulanmasına karar verilmiştir. Anlaşılırlığı sağlamak için, faktörü oluşturan maddeler
aynı sırayla faktör analizi tablolarına yerleştirilmiştir.
Katılımcıların “bahşişi eşit dağıtma sistemi”ne yönelik adalet algısı için uygulanan
faktöranalizi sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. Analiz, beklendiği gibi iki boyutlu
yapıyı teyit etmiştir. Faktör analizinde KMO örneklem yeterliliği oranı %72,6, Bartlett
küresellik testi sonucu 473,599; p<0,001’dir. Bu nedenle veri setinin faktör analizine
uygun olduğu belirtilebilir (Kalaycı, 2009: 321-327). Birinci faktör, üç maddeden oluşan
“genel adalet” algısıdır. Beş üzerinden 3,2870’lik ortalamaya sahip bu faktör, toplam
varyansın %37’sini açıklamaktadır. İkinci faktör dört maddeden oluşan “dağıtımsal
adalet” faktörüdür. Toplam varyansın %32’sini açıklayan bu faktörün ortalaması ise,
3,5099’dur.
Tablo 2.Bahşişin Eşit Dağıtılması Sistemine İlişkin Algıların Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler

Eş
Yükü

kökenlilik

I. GENEL ADALET ALGISI
Genel olarak, bu bahşiş sisteminin

,906

,826

1272

Öz
değeri

Açıklanan
Varyans

Ortalama

Alfa

2,590

37,006

3,2870

,902

benim için adil olduğunu
düşünüyorum
Çoğunlukla bu bahşiş sistemi adildir.
Bu bahşiş sistemi, kabul edilebilir
düzeydedir
II. DAĞITIMSALADALET ALGISI

,940

,891

,875

,798
2,240

32,002

3,5099

,734

Aldığım bahşiş, işimde gösterdiğim
,675
,534
çabayı yansıtmaktadır
İşimi yapmamda/tamamlamada
,715
,518
bahşişler gereklidir
Aldığım bahşiş, işletmeye
,776
,625
sağladığım katkıyı yansıtmaktadır
Aldığım bahşiş, gösterdiğim
,792
,637
performansın karşılığıdır
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 69,008; KMO örneklem
yeterliliği: %72,6 ; Bartlett’s küresellik testi: X2: 473,599, s.d.: 21, p<0.0001; Genel ortalama: 3,4144;
Ölçeğin tamamı için Alpha: ,775; Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum … 5:Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 3, “bahşişin alanda kaldığı sistem”e ilişkin adalet algısına uygulanan faktör analizi
sonuçlarını göstermektedir. Analiz, yine beklendiği gibi iki boyutlu yapıyı ortaya
koymaktadır. Faktör analizinde KMO örneklem yeterliliği oranı %84 olarak
hesaplanmaktadır. Bartlett küresellik testi sonucu ise (X2: 737,405, s.d.: 21;
p<0,001)anlamlıdır. Böylece veri setinin faktör analizine uygun olduğu anlaşılmaktadır
(Kalaycı, 2009: 321-327). Birinci faktör,yine üç maddeden oluşan “genel adalet” algısıdır.
Beş üzerinden 3,3753’lük ortalamaya sahip bu faktör, toplam varyansın %41,3’ünü
açıklamaktadır. İkinci faktör dört maddeden oluşan “dağıtımsal adalet” faktörüdür.
Toplam varyansın %38,2’sini açıklayan bu faktörün ortalaması ise, 3,6550’dir.
Tablo 3. Bahşişin Alanda Kaldığı Sisteme İlişkin Algıların Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler

Yükü

Eş
kökenlilik

I. GENEL ADALET ALGISI

Öz
değeri

Açıklanan
Varyans

Ortalama

Alfa

2,899

41,407

3,3753

,926

Genel olarak, bu bahşiş sisteminin
benim için adil olduğunu
,898
,856
düşünüyorum
Çoğunlukla bu bahşiş sistemi adildir.
,892
,868
Bu bahşiş sistemi, kabul edilebilir
,895
,899
düzeydedir
II. DAĞITIMSAL ADALETALGISI
2,675
38,216
3,6550 ,878
Aldığım bahşiş, işimde gösterdiğim
,793
,755
çabayı yansıtmaktadır
İşimi yapmamda/tamamlamada
,784
,673
bahşişler gereklidir
Aldığım bahşiş, işletmeye sağladığım
,852
,773
katkıyı yansıtmaktadır
Aldığım bahşiş, gösterdiğim
,841
,749
performansın karşılığıdır
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 79,623; KMO örneklem
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yeterliliği: %84 ; Bartlett’s küresellik testi: X2: 737,405, s.d.: 21, p<0.0001;Genel ortalama: 3,5343;
Ölçeğin tamamı için Alpha: ,897; Tepki kategorileri: 1:Kesinlikle katılmıyorum … 5:Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 4, bahşişin eşit dağıtıldığı ve alanda kaldığı durumda oluşan boyutlar
arasındaki korelasyonu göstermektedir. Dikkat edilirse, istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık tespit edilememiş olmakla birlikte, bahşişin eşit paylaşıldığı sistemdeki genel
adalet (3,29) ve dağıtımsal adalet algısı (3,51) ortalama puanları, bahşişin alanda kaldığı
sistemde oluşan genel adalet (3,37) ve dağıtımsal adalet algısı (3,66) puanlarına göre daha
düşüktür. Ayrıca, bahşişin eşit paylaşıldığı sistemdeki genel adalet algısı ile dağıtımsal
adalet algısı arasında olumlu yönde zayıf (0,264) bir ilişki vardır. Buna karşın, bahşişin
alanda kaldığı sistemde ise iki adalet algısı arasındaki korelasyonçok az güçlü (0,557) ve
olumlu yöndedir. İlginç olan, bahşişin eşit paylaşıldığındaki genel adalet algısı ile alanda
kaldığı durumdaki genel adalet algısı arasında (-0,376) olumsuz yönde nisbeten zayıf bir
ilişkinin varlığıdır (Nakip, 2006: 343).
Tablo 4. Eşit Paylaşım ve Alanda Kalır Bahşiş Sistemi Boyutları Arasındaki
Korelasyon
Ortalama

Std.
Sapma

Eşit paylaşım
dağıtımsal
adalet algısı

Alanda kalır
genel adalet
algısı

Alanda kalır
dağıtımsal
adalet algısı

Eşit paylaşım genel
adalet algısı

3,2870

1,29274

0,264**
(0,001)

-0,376*
(0,000)

-0,133
(0,103)

Eşit paylaşım dağıtımsal
adalet algısı

3,5099

,99912

0,102
(0,213)

0,236**
(0,004)

Alanda kalır genel adalet
algısı

3,3753

1,38045

Alanda kalır dağıtımsal
adalet algısı

3,6582

1,15706

0,557**
(0,000)

**. Korelasyon α:0,01 düzeyinde anlamlıdır (2 yönlü).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Potansiyel turizm çalışanlarının bahşişin eşit paylaşıldığı ve alanda kaldığı iki farklı
sistemi adalet açısından algılamalarını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada ilginç
bulgulara ulaşılmıştır. Bulgular, potansiyel turizm işgörenlerinin %73,5’inin staj dışında
sektörde çalıştığını ortaya koymaktadır. Araştırmanın üçüncü ve dördüncü sınıf
öğrencileri üzerinde uygulandığı düşünüldüğünde, mezun olup sektöre atılmalarına
kimilerinin bir yıl kimilerinin çok daha az zamanı kalmasına rağmen yaklaşık dörtte
birlik bir kesiminhenüz sektörde çalışmamış olması dikkat çekicidir.
Erkeklerin %80’i staj dışında sektörde çalışırken, kadınlarda bu oran %65’tir. Başka bir
açıdan bakıldığında staj dışında sektörde çalışmayanların %60’ı kadın iken, %40’ı
erkektir.Sektörde çalışma süreleri bakımından cinsiyete göre bir karşılaştırma
yapıldığında, kadınlarda 2-4 ay arası çalışma oranı %47,8 iken, erkeklerde bu oran
%21,5’tir. 5-12 ay çalışma oranı, kadınlarda %34,8 iken, erkeklerde %43,1’dir. 13 ve üstü
ay sektörde çalışma deneyimine sahip olma, kadınlarda %17,4 iken, erkeklerde
%35,4’dür. 2-4 ay çalışma deneyimine sahiplerin %61,1’i kadın iken, 13 ay ve üstü
deneyime sahip olmak erkeklerde %74’dür. Dolayısıyla erkeklerin kadınlara kıyasla daha
uzun çalışma süresine sahip oldukları tespit edilmektedir.Buradan turizm öğrencilerinin
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önemli bir kesiminin okullarına devam ederken sektörde çalışmayı denediği, ancak
çalışma oranı ve sürelerinin cinsiyete göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.
Potansiyel turizm işgörenlerinden dörtte birinin, halen staj dışında sektörde çalışmamış
olması, azımsanacak bir oran değildir. Bu durumun pek çok nedeninin olabileceği
bilinmekle birlikte önemli nedenlerden birinin de sektördeki ücretler olduğu
düşünülmektedir.Turizm işletmeleri, kolay işgören bulabilecekleri düşüncesi dolayısıyla,
giderleri azaltmak için personeli düşük maaşla çalıştırma yoluna gidebilmektedir (Güzel,
2010: 3420). Düşük ücret politikasının bir sebebi de çalışanların bahşiş aldıklarının
kabulüdür.
Potansiyel turizm çalışanlarının %75’i gerek staj gerekse çalışma sırasında bahşiş
aldıklarını belirtmiştir. Bahşiş alıp almama ile cinsiyet arasında bir ilişki tespit
edilmektedir. Buna göre kadınların %64,3’ü bahşiş aldığını söylerken, erkeklerin %84’ü
bahşiş aldığını beyan etmiştir. Bahşiş alanların %60’ı erkek iken, bahşiş almayanların
%66’sı kadındır. Dolayısıyla erkeklerde bahşiş olma oranının kadınlara kıyasla daha fazla
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Turizm işletmelerinde bahşişler farklı sistemlerle dağıtılmaktadır. Bunlar; bahşişin eşit
dağıtılması, bahşişin alanda kalması ve servis ücretlerinin müşteri hesaplarına eklenmesi
yoluyla dağıtımdır. Türkiye’de üçüncü yolun hukuki zemini bulunmamaktadır. Genelde
ilk iki yoldan bir tanesi uygulanmaktadır. Bahşişin çalışanlar arasında puanlama
yapılarak ast-üst sıralamasına göre dağıtıldığı durumlarda, stajyerlere, işe yeni
başlamışlara ve/veya geçici süreliğine çalışanlara bazen en az miktarda, bazen de hiç
bahşiş verilmediği görülebilmektedir. Bu durum, ister stajyer olsun isterse çalışan olsun,
adalet algılarını etkilemektedir.
Çalışanlar, kendilerine adildavranılıp davranılmadığına; eğitim, zeka, tecrübe gibi
işletmeye sundukları katkılar ile ücret, terfi gibi elde ettikleri kazanımlar arasındaki
orana bakarak karar vermektedirler (İçerli, 2010: 79). Stajyerler ve/veya kısa süreliğine
çalışmaya başlamış olanlar da, sürekli kadroda bulunan personelin yaptığı aynı işleri,
aynı yoğunlukta yapmalarına rağmen çok az maaş ve/veya bahşiş almaktadırlar. Hatta
kimi işyerlerinde, stajyerlere maaş ve bahşiş bile verilmemektedir. Stajyerlik, edinilecek
meslek ile ilgili ön fikirlerin sahip olunacağı ortam olduğu için, bireylerin meslek
hayatları için önemli bir aşamadır. Karşılaşılan adil olmayan uygulamalar, ücretin
yarattığı tatminsizliğe neden olmakta turizm sektöründe staj yapan öğrencileri sektörden
uzaklaştırabilmektedir (Güzel, 2010: 3420). Bu nedenle, nitelikli personel ile çalışmak
isteyen turizm işletmelerininadil bir ücret ve bahşiş sistemi izlemeleri önerilebilir. Her
şeyden önce kendi işyerlerindeki işgören motivasyonu, iş performansı ve işten ayrılma
niyetini doğrudan/dolaylı yoldan etkileyebileceğinden, ücretlendirme ve bahşiş dağıtım
sistemleri, hizmet kalitesi ve misafir memnuniyetine de etki edebilecektir.
Potansiyel turizm işgörenlerinin bahşişin eşit paylaşıldığı ve alanda kaldığı sisteme
ilişkin algıları, iki faktörlü bir yapıyı teyit etmektedir. Her iki durumda da genel adalet
algısı ve dağıtımsal adalet algısı boyutu tespit edilmektedir. Ancak, bahşişin eşit
paylaşıldığı durumda oluşan iki faktör toplam varyansın %69’unu açıklarken, bahşişin
alanda kaldığı sistemde oluşan iki faktör toplam varyansın nerdeyse %80’ini (%79,6)
açıklamaktadır. Boyutlar arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlı farklılık tespit
edilememiş olsa da, bahşişin alanda kalması durumunda oluşan boyutların ortalaması,
eşit paylaşımdaki boyutların ortalamasından daha yüksektir. Bu durumu potansiyel
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turizm işgörenlerinin bahşişin alanda kaldığı uygulamayı daha adil buldukları şeklinde
yorumlamak mümkündür.
Bahşişin eşit paylaşıldığına ilişkin genel adalet algısı ile bahşişin alanda kaldığı
durumdaki genel adalet algısı arasında, olumsuz yönde zayıf bir ilişki bulunmaktadır.
Bunun anlamı, katılımcıların bahşişin alanda kaldığı sisteme hemfikirlikleri arttıkça, eşit
paylaşıma hemfikirlikleri düşmektedir. Buna başka bir kanıt da, dağıtımsal adaletin
maddelerinden olan “Aldığım bahşiş, işimde gösterdiğim çabayı yansıtmaktadır.”
maddesinin eşit paylaşımdaki ortalaması beş üzerinden 3,2980 iken, bahşişin alanda
kaldığı sistemdeki ortalaması 3,8013’tür ve iki ortalama istatistiksel olarak birbirinden
farklıdır. Bu madde, dikkate alındığında bile, çalışanların az ya da çok olsun, aldığı
bahşişi emeklerinin karşılığı olarak gördükleri, başkaları ile paylaşmak istemedikleri
izlenimi edinilmektedir. Dolayısıyla bu durum potansiyel turizm çalışanları arasında
materyalizm eğiliminin yeşermeye başladığına dair ipuçları sağlamaktadır.
Potansiyel turizm çalışanları arasında materyalizm eğilimine dair ipuçları elde edilmesi,
bu çalışmanın en önemli çıktılarından biridir. Turizm işletmelerinin başarısı açısından,
bahşişin alanda kalmasına daha fazla prim verilmesi, çalışanlar arasında rekabeti
artırabileceği ve bu durumun da hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine
yansıyabileceği yorumu yapılabilir. Buna karşın, turizm işletmelerinde sunulan hizmetin,
bir zincirin halkaları gibi, çalışanların bireysel performanslarının bileşimi olması
nedeniyle, materyalizm eğiliminin artması veya bahşişin alanda kalmasına daha fazla
yandaş çıkması, adalet algısını olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışanların kendilerine
adaletli davranılmadığını düşünmeleri, başta motivasyonları olmak üzere iş
performanslarına ve işten ayrılma niyetlerine de olumsuz anlamda etki edebilecektir. Bu
da, hizmet kalitesi, misafir memnuniyetine ve tekrar eden müşteri sayısının azalmasına
yol açabilecektir. Dolayısıyla, turizm işletmelerinde yöneticilerin adil bir ücret ve bahşiş
dağıtım sistemini kurup işletmelerinde, çalışanlar arasındaki huzur ve paylaşım
duygularını ön plana çıkarmalarında fayda vardır.
Her çalışmanın olduğu gibi, bu çalışmanın da bir takım sınırlamaları bulunmaktadır. En
önemli kısıt, eğitim-öğretim yılının sonlarına doğru yaklaşılması nedeniyle, çalışma
evreninde tam sayım hedeflenmesine rağmen, bunun başarılamamış olması ve kolayda
örnekleme tekniğine göre 151 öğrenciye ulaşılmış olmasıdır. Ancak küçük örnek
büyüklüğüne rağmen, araştırmada ilginç bulgulara ulaşılabilmiştir. Başka bir
sınırlamamız ise, bahşiş alan sektör çalışanlarından doğrudan veri toplanmamış
olmasıdır. Bu konunun sonraki araştırmalarda dikkate alınması önerilebilir. Bahşiş
dağıtım sisteminin çalışanların adalet algısını etkileyebileceği, bunun da işgören
motivasyonu, performansı ve işten ayrılma niyetini etkileyebileceğinden yola çıkarak,
konunun bu yönleri ile de derinleştirilmesi salık verilmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma, son zamanlarda hızla geliştiği görülen sürdürülebilirlik ve ekoturizm
anlayışının önemini vurgulamak ve Muğla ilindeki bazı Ekoturizm alanlarını tanıtmak
amacıyla yapılmıştır. Turizm, tüm dünya ülkeleri için ekonomik ve sosyal getirileri
yadsınamayacak bir potansiyele sahiptir. Turizmle ilgili hızlı ve plansız gelişmelerin, hem
yerelde, hem de ülke genelinde uzun süreli, korumacı, değerlerigelecek nesillere miras
bırakanbir anlayışı engellediği görülmektedir. Bu açıdan, son yıllarda turizmin
uygulanmasında önemli görülen sürdürülebilirlik ve ekoturizm anlayışının
benimsenmesi bir gereklilik halini almaktadır. Söz konusu gereklilik doğrultusunda
çalışmada, sürdürülebilirlik ve ekoturizm anlayışları açıklanmakta, deniz-kum-güneş
turizmi dahil yaz turizmi ile ön plana çıkmış olan Muğla ili için ekoturizme uygun
alanlar ve sahip olunan değerler ele alınmaktadır. Dalış turizmi, mağara turizmi,
trekking, yatçılık, termal turizm, macera turizmi, tarım ve çiftlik turizmi, kamp ve
karavan turizmi, kuş gözlemciliği, bisiklet turizmi vb. faaliyetler Muğla ilinde
gerçekleştirilebilecek ekoturizm faaliyetleri olarak görülmektedir. Çalışma ile, Muğla ili
için bir farkındalık yaratılabileceği veya konu hakkındaki bilincin arttırılabileceği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Ekolojik Turizm, Sürdürülebilir Turizm.
GİRİŞ
Dünyada meydana gelen hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmeler ve değişimler göz
önüne alındığında, turizmin, ekonomik ve dinamik yapısıyla, ülke ekonomilerinde
önemli bir konuma sahip olduğu bir ortaya çıkmaktadır. Bir ülkenin turizme yönelik
hareketlerinin olabilmesi için, doğal, kültürel ve tarihi çevresinin varlığı büyük önem
taşımaktadır. Turizm faaliyetleri sürecinde ise, doğal kaynakların tüketilmesi, doğal ve
sosyal çevreye zararlar verilmesine neden olabilmektedir. Verilen zararlar bir süre sonra
turizm faaliyetlerine engel olabilmekte, hatta yapılabilecek diğer faaliyetleri de sekteye
uğratabilmektedir. Doğal ve sosyal çevrenin korunarak kullanımının esas alınması bu
açıdan oldukça önemlidir.
Ülkemizin sahip olduğu zengin coğrafya ve doğal potansiyel, doğa turizmi türleri
açısından büyük bir şans ifade etmektedir. Bilinçsizce ve plansızca davranılması
sonucunda, hızla çevre değerlerinin bozulması ise göz ardı edilemez bir geçektir. Bu
potansiyel tehlikeyi görerek, doğa içinde yapılan tüm turizm türlerindeçevreyi
korumanın ön planda tutulduğu yöntemler benimsenmelidir.
Turizmle ilgili yaşanan hızlı ve plansız gelişmeler sonucu, alternatif arayışlara yönelim ile
birliktefaaliyetler sürecinde doğal ve sosyal çevreyi de önemseyen bir bakış açısı
benimsenmeye başlamıştır. Yani yoğun ilgi gören kitle turizminin olumsuz etkilerinin
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dikkatleri çekmeye başlaması sonucu, alternatif turizm türleri ve anlayışları geliştirilmeye
çalışılmaktadır. Zaman içerisinde kitle turizmine alternatif olan turizm türleri yerine,
ekonomik kalkınma ve çevre koruma özelliklerini barındıran anlayışlar gündeme
gelmiştir.
Ekoturizm ile de, yerli halkın kültürünü yok etmeden, çevreye zarar vermeden turizm
faaliyetlerini
yapma
ve
doğadan
yararlanma
yöntemlerinin
geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Turizm profesyonellerininve bölge halkının, ekoturizm konusunda
bilinçlendirilmeleri ve eğitilmeleri bu konuda atılmış olumlu bir adım olacaktır.
Özellikle turizmden gelir sağlayacak olan yerel halkın, kullanmakta olduğu doğal ve
kültürel zenginliklerin bilincine varması ve ancak bunları koruyarak fayda sağlamanın
mümkün olduğunu kavramaları gerekmektedir.
Muğla ili her ne kadar deniz-kum-güneş turizmi ile gündeme gelse de, doğal değerleri
henüz bozulmamış birçok alanı ve zengin turistik değerleri vardır. Turizmi yaz dönemi
yerine daha uzun süreli, hatta mümkünse 12 aya yayma düşüncesi ile hareket
edildiğinde, ekoturizm Muğla için doğru bir yaklaşım ve hatta seçim olabilir. Herhangi
bir turizm faaliyeti için öncelikle var olan potansiyelin bilinmesi ise oldukça önemlidir.
Bu çalışmada, öncelikle ekoturizm kavramı, daha sonra sürdürülebilirlik ile ilişkisi ve son
olarak ise Muğla ilinin ekoturizm için uygun olan alanları/değerleri konusunda bilgi
verilmektedir. Muğla için doğa turizmi ile ilgili birkaç çalışma bulunmakla birlikte,
özellikle ekoturizmin ele alındığı pek fazla çalışmaya rastlanmamaktadır. Çalışmanın, var
olan değerler konusunda bilgi verici nitelikte olması ve sürdürülebilir ekoturizm
faaliyetleri açısından da bilinçlendirici olması açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.
EKOTURİZM KAVRAMI
Dünyada gerçekleşmekte olan hızlı ekonomik, siyasal, teknolojik gelişmeler ve
değişimlerle birlikte, turizm tüketim kalıplarında da önemli değişmelerin olduğu
gözlenmektedir. Bu açıdan kitle turizm hareketlerine katılımın azaldığı görülmekle
birlikte, bir anlamda doyum sınırına gelmiş alışılmış turizm merkezlerine olan ilginin az
da olsa azalma yönünde eğilim gösterdiği söylenebilir. Söz konusu olan turist
profilindeki ve tüketim kalıplarındaki değişikliklerin, doğal vesosyal çevrenin korumakullanma dengesi çerçevesinde kullanımını benimseyen 'Ekoturizm', 'Sürdürülebilir
Turizm' gibi yeni kavramların oluşmasına neden olduğu ifade edilebilir (Arslan, 2005).
Kitle turizmine bir tepki ve alternatif olarak 1990'lı yıllarda gelişmeyi sürdüren
ekoturizmkavramı, kırsal ve kültürel turizme yönelik unsurlar içermekte, hassas doğal ve
kültürel alanlarda geliştirilebilecek nitelikte olan bir turizm türü olarak ifade
edilmektedir (Orhan ve Karahan, 2010). Bu açıdan ekoturizm, doğa temelli turizm
endüstrisi içinde hızla büyüyen bir alan olarak görülebilir ve sürdürülebilir turizmin bir
biçimi olduğu düşünülebilir. Zaman içerisinde ekoturizmin farklı şekillerde ifade edildiği
belirtilebilir. Erdoğan (2003) söz konusu ifadeleri, doğaya dayalı turizm, yumuşak
turizm, özel ilgi turizmi, yeşil turizm, sorumlu turizm ve alternatif turizm şeklinde
belirtmektedir.
Ekoturizm konusunda çeşitli tanımların bulunduğu görülmekle birlikte, bu konuda tam
anlamıyla bir fikir birliğinin bulunmadığı söylenebilir. Ekoturizm topluluğu ekoturizmi,
çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını sürdüren, doğal alanlara doğru olan sorumlu
turizm olarak tanımlamaktadır (Blamey, 2001; Leung vd., 2001). Beeton'ın anımlamasına
göre ekoturizm (1998); çevresel ve kültürel değerlere koruyucu ve duyarlı bir anlayışla
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yaklaşan ekolojik sürdürülebilirlik temelli turizm türüdür. Ekoturizm; ekonomik,
toplumsal ve estetik gereksinimleri karşılarken çevresel kaynakların sürekliliğini de
temel alarak tatmine dayalı kazançlar aramayı amaç edinen bir turizm yaklaşımı olarak
belirtilmektedir (Özbey, 2002).
Gün geçtikçe "ekoturizm" kavramı ve tanımı giderek benimsenmeye başlanıp, 2002
yılının Mayıs ayında, Kanada'nın Quebec kentinde, 133 ülkeden gelen 1100 delegenin
katılımıyla yapılan "Dünya Ekoturizm Zirvesi"nde, tüm ülkelerin benimsediği ortak bir
tanım saptanmıştır. Uluslar Arası Ekoturizm Topluluğu (TIES)’nun 2015 yılında
güncellenen tanımına göre, çevrenin korunduğu doğal alanlara yapılan, yerel halkın
refahını sürdürmeyi gözeten, turizm çalışanları ve katılımcılarının karşılıklı eğitimini ve
bilinçlendirilmesini içeren duyarlı bir turizm türüdür.
Ekoturizm konusunda önemli tanımlardan birinin Doğa İçin Dünya Fonu (WWF)
tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir. WWF’ye göre ekoturizm, vahşi doğa çevresinde
doğal çevreye en az etkide bulunan ve bu arada yerel topluluklara ekonomik fayda
sağlayan turizm türü olarak tanımlanmaktadır.
Ekoturizm kavramı güçlü bir doğa bağlantısı ile birlikte sosyal sorumluluk bakış açısını
bir bütün olarak ele almaktadır. Bu anlamda ekoturizmin, toplumun refahını temel alan
sorumluluk yoğun bir turizm faaliyeti olarak, doğal ve kültürel çevreyi koruma
yaklaşımıyla gerçekleştirilmesi gerektiği söylenebilir. Ekoturizm kavramının, ekonomik
ve ekolojik verimliliği bir arada taşıması gerekmektedir (Arslan, 2005).Ekoturizme
yönelik bazı temel karakteristik özelliklerden söz edilmektedir. Söz konusu
karakteristiklerden bazıları aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Yücel, 2002);
• Doğa temelli olma (ziyaretçiler doğal alanlardaki doğal ve geleneksel kültür
unsurlarını gözlemleyerek anlamaya çalışmaktadır),
• Bio çeşitliliğin korunmasına katkıda bulunma,
• Yerel toplumların refahını destekleme,
• Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin en aza indirilmesi amacıyla aktivitelerin hem ziyaretçiler, hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlenmesi,
• Yenilenemez kaynakların minimum kullanımını gerektirme,
• Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkânlarının üretilmesini
öngörme.
Diğer yandan ekoturizm konusunda çeşitlendirmelerin bulunduğu görülmektedir. Ekoturizmin çeşitli ölçütlere göre gruplandırıldığı görülmekle birlikte bu kıstaslar genel
olarak; turizmde kullanılan araçlar (bisiklet, balon,at vb.), gidilen yerin doğası (dağ, yayla, mağara), yapılan etkinliğin özelliği (akarsu, av, bilim, trekking) gibi çeşitlilik göstermektedir (Akpınar ve Bulut, 2010).
Ekoturizmin tanımlarına bakıldığında kavramın bir turizm türü olduğundan söz
edilmektedir. Fakat ekoturizm aslında bir turizm türü olmaktan öte turizmin
sürdürülebilirliğini içeren bir yaklaşım ya da bir anlayış gibi görülmektedir. Bu nedenle
çevrenin korunduğu doğal alanlarda yapılan ve yerel halkın refahına katkı sağlayan av
turizmi, bisiklet turizmi, dalış turizmivb. turizm türleri gerçekleştirilirken ekoturizm
yaklaşımıyla değerlendirilebilir.
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EKOTURİZM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ
Turizm faaliyetleri tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra doğanın arz ettiklerinin
sergilenmesi ve sunulması ile gerçekleşmektedir. Söz konusu turizm faaliyetlerinin
meydana gelme sürecinde fiziksel çevrenin üzerinde çeşitli şekillerde etkilerinin
bulunduğu görülmektedir. Bu etkiler, doğal çevrenin tahribatı biçiminde olumsuz yönde
olabildiği gibi, geri kazanım veya korumaya yönelik önlemlerin alınması gibi olumlu
biçimlerde de olabilmektedir (Maviş vd., 2008). Önemli olan turizm faaliyetleriyle
oluşacağı bilinen etkilerin olumsuz yanlarını en aza indirebilmek ve olumlu yanlarını ön
plana çıkarabilmektir. Geliştirilmeye çalışılan alternatif turizm yaklaşımlarından biri
olarak ekoturizm ile yapılmak istenen de aslında, turizm sürecinde etkileşim içinde
olunan unsurlara yönelik olumsuzlukları engelleyerek veya en aza indirerek, olumlu
etkileri doğru şekilde ortaya çıkarabilmektir.
Turizmin küresel temelde yüksek hızda gelişiminin bazı çevresel sonuçları
bulunmaktadır. Örneğin dünya ölçeğinde turizmin sera gazı salınımlarının yaklaşık %
5'ini oluşturduğu, ancak olağan seyirde 2035'e kadar bu oranın % 130 artacağı
hesaplanmaktadır (UNWTO, 2012). Bunun da hâlihazırda iklim değişikliğinden
etkilenerek bir ölçüde coğrafi değişikliklere uğramış olan turizmin seyrini daha da
değiştireceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda hem çevresel etkileri azaltmak, hem
kaynakların verimli kullanımını sağlamak, hem de bölgelerin ve şirketlerin sosyal ve
ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamak için Birleşmiş Milletler, sektörü
"sürdürülebilir turizm" uygulamalarını benimsemeye çağırmış ve bu çağrı karşılık
bulmuştur.
Ekoturizm, doğa seyahatine dayanmakla birlikte sürdürülebilirlik ilkesini de içeren, hatta
sürdürülebilir turizm hedefini benimseyen bir turizm türü olarak görülmektedir (BAKA,
2012). Bu anlamda sürdürülebilir turizm, sektörü kontrol etmek ya da turizmin olumsuz
etkilerini yönetmek anlamını taşımamaktadır. Sürdürülebilirlik ile ifade edilmek istenen,
çevrenin korunmasıyla birlikte turizm faaliyeti gerçekleştirilen bölgedeki kültür ve sosyal
hayatın da korunması, ekoturistik faaliyetlerle bölge kültürü ve geleneklerinin yeniden
canlandırılması şeklinde açıklanabilir (BAKA, 2012). Sürdürülebilir turizm genel
anlamıyla, yöre insanlarının ve turistlerin ihtiyaçlarını gelecekteki fırsatları da koruyarak
karşılama anlayışıdır (Avcıkurt, 1997).
Turizmin doğal çevre üzerine çeşitli etkilerinin bulunduğu genel olarak bilinmekle birlikte, turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin biyolojik çeşitliliği tehdit etmesi de söz konusu
olabilmektedir. Ekoturizm gibi ekolojik olarak sürdürülebilir faaliyetler de dikkatli bir
şekilde yönetilmezlerse olumsuz çevresel etki bırakma ihtimali taşımaktadırlar (Panizzon
ve Boulton, 2000). Özellikle doğal çekiciliklerin, plansız yapılaşmalar nedeniyle yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Turizm, ekolojik çevre üzerindeki etkileri
açısından bitki ve canlıların yaşamını tehdit edebilmektedir. Planlı ve bilinçli olarak gerçekleştirilecek ekoturizm faaliyetleri ile bu olumsuz etkiler ortadan kaldırılabilmekte
veya en aza indirgenebilmektedir (Arslan, 2005).
Turizm, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma adına
çok özel bir yere sahiptir. Turizmin içerisinde, ekonomik gelişim ve çevreyi koruma
birbiri ile çelişen amaçlar olarak değerlendirilmemelidir. Doğru politikalar ile bu iki olgu
birbirini daha da güçlendirecektir. Ancak, politika ve eylemler turizm sektörünün
faydalarını artırır ve maliyetini azaltır bir biçimde şekillendirilmelidir. Ekoturizm ve
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sürdürülebilirlik bakış açısının birlikte ele alındığı faaliyetlerle, turizm faaliyetlerine
temel teşkil eden çekiciliklerin en az zararla devamlılığının sağlanması mümkün
olabilecektir.
MUĞLA İLİ EKOTURİZM DEĞERLERİ/ALANLARI
Ülkemiz turizm destinasyonları içinde önemli bir yere sahip olan Muğla ili, daha çok yaz
dönemini kapsayan ve sezonluk bir turizm türü olan deniz - kum - güneş turizmi ile ön
plana çıkmaktadır. Bununla birlikte aslında Muğla ili, turizmi kıyıdan kırsala çekerek 12
ay turizm yapılabilecek özellikteki doğal alanlara ve turizm değerlerine sahiptir.
Çeşitli çalışmalarda farklı sınıflandırmalar yer almakla birlikte ekoturizm faaliyetleri
genel olarak; yayla turizmi, kuş gözlemciliği, foto safari, yaban hayatı gözleme, sportif
olta balıkçılığı, bisiklet turizmi, balon turizmi, sualtı dalış, tarım ve çiftlik turizmi, av
turizmi, botanik turizmi, kamp karavan turizmi, mağara turizmi, trekking, dağcılık,
yamaç paraşütü, atlı doğa yürüyüşü, macera turizmi, oryantiring, kırsal turizm, rafting,
yatçılık ve termal turizm şeklinde ele alınmaktadır (T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı,
2012; Yamaner, 2008).
Ekoturizm faaliyetleri açısından değerlendirildiğinde Muğla ilinde yapılmakta olan
bazıturizm türleri ve yapıldıkları alanlar şu şekildedir(T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,
2016; T.C. Orman ve Su işleri Bakanlığı, 2012):
Dalış Turizmi
Ülkemizde denize kıyı uzunluğu en fazla olan il 1480km ile Muğla’dır (MBŞB, 2016). Bu
nedenle de, denizde yapılabilen turizm faaliyetleri Muğla’da yoğunluk kazanmaktadır.
Dalış turizmi açısından ülkemizin önemli alanlarından biri Muğla’nın Marmaris ilçesidir.
Marmaris’te içinde Cennet Adası, Kadırga Feneri, Kargı Adası, Kütük Burnu’nun da
bulunduğu, çeşitli antik kalıntıları barındıran 52 adet dalış noktası vardır (T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2016). Diğer bazı önemli dalış noktaları; Sarı Mehmet Burnu, Keçi
Adası Feneri, İnce Burun Feneri, Hayıtlı Burun, Abdi Reis Koyu, Yazih Kaya, Baca
Mağarası, Aksu Koyu, Kütük Burnu ve Kadırga Koyu olarak belirtilebilir.
İlçeler arasında dalış turizmi için elverişli olan bir diğer yer ise Fethiye’dir. Fethiye için
bazı dalış noktaları ise; Kızıl Ada Feneri, Dalyan Koyu, Üç Tüneller, Baracuda Resifi,
Afkule, Piramit, Soğuk Mağara, Fok Mağarası, Amphora, Şahin Burnu, Akvaryum Koyu,
Tüneller, Karides Kovuğu, Balaban Adası, İblis Burnu, Turgut’u Yeri, Aqua Point,
Sarıyarlar ve Kızıl Ada Kanyonu şeklindedir.
Bir diğer önemli dalış noktası da Bodrum ilçesidir ve buradaki bazı dalış noktaları da;
Büyük ve Küçük Bango, Kargı Adası, Köçek Adası, Karaada-Kaçakçı Koyu, KaraadaDelikli Mağara, Karaada-Aksona Burnu, Yassıkaya Adası ve Orak Ada-Burun olarak
sıralanabilir. Ayrıca, dünyanın sayılı sualtı arkeoloji müzelerinden birinin Bodrum’da yer
alması ve dalış turizmini geliştirmek amaçlı su altına yerleştirilen batıklar ilgi çekici
olmaktadır.
Mağara Turizmi
Turizm açısından önem arz eden ve turizme hizmet veren yerleşim merkezlerinde
bulunan mağaralar da oldukça ilgi çekmektedir. Muğla ilinde mağara turizmi ile ilgili
faaliyetlerin yürütülmesi için uygun olan bazı alanlar; Fosforlu Mağarası, Fok Mağarası,
Gebeler Mağarası, Uyku Vadisi ve İncirliin Mağarası, Yerküpe Yaylası ve Mağarası’dır.
Trekking
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Çeşitli kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve STK’ların çalışmalarının da olduğu trekking
faaliyetlerinin Muğla ilinde de gerçekleştirilebileceği çeşitli alanlar bulunmaktadır.
Bunlara örnek olarak; Köyceğiz ilçesi çevresindeki yaylalar ve özellikle Gölgeli, Sandras,
Beşparmak Dağları ile Cankurtaran Zirvesi, Datça'ya üç kilometre mesafedeki Reşadiye
Köyü, Gökova’nın verimli, yemyeşil düzlüğünden başlayarak Sakar’ın dik yamaçları
arkada kalacak şekilde Akyaka, Ula ilçesi Gölet civarı, Fethiye ilçesi Kelebekler Vadisi,
Antik Likya Yolunun bir kısmı gibi yerler verilebilir.
Muğla ilinde trekkingyapılabilecek belirlenmiş bazı rotalar ise; Dalyan-Kaunos-ÇandırEkincik Koyu, Gökbel Köyü-İztuzu Plajı-Dalyan, Pisilis-Sarıgerme-Aşı İskelesi KoyuMergenli, Manastır Koyu-Lidai-Kapıdağ Yarımadası, Kocagöl-Lissa-Sarsala Koyu,
Kapıkargın Köyü-Kyra-Bedri Rahmi Koyu, Kayaköy-Ölüdeniz, Kayaköy-Gemile KöyGemile Adası, Fethiye-Afkule, Hisarönü-Faralya-Perdikia-Kabak Koyu şeklindedir (Atlas
Dergisi, 2010).
Yatçılık
Kıyı uzunluğu beraberinde coğrafi yapısının yat turizmi ve yatçılık için oldukça elverişli
olduğu söylenebilecek Muğla ilinde birçok koy, körfez ve plaj bulunmaktadır. Ancak, yat
turizminin il genelinde geliştirilmesi gerektiği bilinmekte, çeşitli kurumlarca çalışmalar
yapılmaktadır.
Diğer yandan, günübirlik tekne turlarının yoğunlukta olduğu turizm alanlarından söz
etmek mümkündür.Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalyan ve Göcek’ten hareket eden
birçok günübirlik tekne turu bulunmaktadır.
Ayrıca, Akdeniz’in en iyi yatçılıkmerkezlerinden Göcek başta olmak üzere Bodrum,
Fethiye ve Marmaris limanlarından başlayan mavi yolculuk turları ile daha uzun süreli
deniz turlarına katılım sağlanabilmektedir.
Termal Turizm
Deniz-kum-güneş turizmi bir yana kaplıcalar açısından da zenginlikleri bulunan
Muğla’da termal turizmin gelişmesi, turizmin uzun dönemlere yayılabilmesi açısından
önem taşımaktadır. Dalaman Kaplıcası, Girmeler Kaplıcası ve Sultaniye Kaplıcası
Muğla’daki önemli termal turizm alanları olarak bilinmektedir.
Macera Turizmi
Gelişmekte olan turizm türlerinden biri de fiziksel faaliyetleri, doğal çevre ve kültürel
gezi unsurlarını içeren doğa ve macera turizmi olarak dikkati çekmektedir. Muğla’da
macera turizmi kapsamında yamaç paraşütü, rafting, kano, oryantiring ve dağcılık gibi
faaliyetler gerçekleştirilebilir.
Yamaç paraşütü için Türkiye’nin en popüler yeriFethiye-Ölüdeniz’deki Babadağ’dır ve
burada amatör ve profesyoneller için 3 adet parkur bulunmaktadır. Muğla ili içinde bir
diğer yamaç paraşütü pisti ise Milas’a bağlı Ören Alatepe’de hizmete açılmıştır (T.C.
Milas Kaymakamlığı, 2016).
Rafting için; Muğla’daki en elverişli nehir olarak Dalaman Çayı değerlendirilmektedir.
Özellikle Mayıs – Eylül ayları arasında Köyceğiz, Dalyan, Fethiye, Marmaris, Akyaka ve
Muğla merkezdeki turistleri çekmektedir.
Kano için; Eşen Çayı uygun olan yerlerden biri olmakla birlikte, Bafa Gölü ve Köyceğiz
Gölü’nde de kano faaliyetlerinin yapılabilmesi mümkündür.
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Dağcılık için ise; Saklıkent Milli Parkı, Bafa Gölü çevresi, Değirmendere Kanyonu, Aspat,
Ölüdeniz gibi alanlar örnek verilebilmektedir. Yine her türlü iklim ve arazi şartlarında,
gece ve gündüz, pusula ve harita yardımı ile en kısa yoldan, en kısa zamanda hedeflere
belirli bir sıra ile ulaşılarak bitişe varılmasını sağlayan, yetenekleri geliştiren bir doğa
sporu olan oryantiring için de uygun olan alanlar bulunmaktadır.
Tarım ve Çiftlik Turizmi
Muğla ili dağlık bir alanda olduğu için ekime müsait arazisi azdır. Buna rağmen,
ülkemizin önemli tarım üretim merkezlerinden olmakla birlikte, tahıl, turunçgiller,
sanayi ürünleri (pamuk, tütün) başta olmak üzere, buğday, arpa, mısır, bakla, pamuk,
tütün, susam ve anason üretimi yapılmaktadır.
Muğla ilinde ekolojik tarım yapan ve bunu turistlerin aktif katılımlarına açan Buğday
Derneği Tarım Turizm Takas (TATUTA) ağına dahil olan çiftlikler şöyledir: Pastoral Vadi,
Knidia Çiftliği, Yonca Lodge, Datça Çiftlik Evi, İbrahim Ohan Çiftliği, Kargıcak Vadi
Organik Tarım Çiftliği, Sardunya Pansiyon, Tangala Çiftliği, Pigs Bay Camp, Ali Kışlak
Orman, Tangala Keçi Çiftliği, Refikler Çiftliği, Ayşe-Cengiz Genç, Saklı Bahçe, CevdetFatma Türk (TATUTA, 2016). Bunların haricinde de yine tarım ve çiftlik turizmi yapılan
bazı yerler ise; Dalyan-Eskiköy Yeni Adet Butik Otel ve Organik Çiftlik, Çandır-Dalyan
Yeni Adet Organik Yaşam Alanı şeklinde ifade edilebilir.
Kamp ve Karavan Turizmi
Kamp ve karavan turizmi, bahar ve yaz dönemlerinde turistler tarafından en çok tercih
edilen aktiviteler arasında yer almaktadır. Muğla’da kamp ve karavan turizmi için uygun
olan bazı yerler ise; Akyaka Orman Kampı,İnbükü Tabiat Parkı, Katrancı Tabiat Parkı,
Kovanlık Tabiat Parkı, Datça Karavan Kamping, Ekincik, Ölüdeniz ve Çubucak Tabiat
Parkı şeklindedir. Bunun yanı sıra sadece kamp alanı olarak Kelebekler Vadisi ve Kabak
Koyu gibi doğal alanlar mevcuttur.
Kuş Gözlemciliği
Özellikle kuş göç yollarında gerçekleştirildiği bilinen kuş gözlemciliği açısından
bakıldığında, göç yollarından birinin de Muğla üzerinden geçtiği bilinmektedir. Muğla’da
kuş gözlemciliği yapılabilecek alanlardan Metruk Tuzla Sulak Alanı, Bafa Gölü Sulak
Alanı ve Beşparmak Dağları ön plana çıkanlardandır. Pelikan, flamingo, şahin, karabatak,
beyaz ve tepeli balıkçıl Bafa gölünde barınan iki yüzün üzerinde kuş türünden sadece
birkaçını oluştururken, gölün arkasındaki Beşparmak Dağları eteklerinde görülen
“akkuyruk kartalı” ise turistleri ilgisini çekmektedir (Anadolujet, 2013).
Bisiklet Turizmi
Ekoturizm açısından önemli faaliyetlerden olan bisiklet turizmi için Muğla’da yer alan
bazı alanlar; Marmaris Milli Parkı, Saklıkent Milli Parkı, Kovanlık Tabiat Parkı, Çubucak
Tabiat Parkı, İnbükü Tabiat Parkı, Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı, Metruk Tuzla Sulak
Alanı, Bafa Gölü Sulak Alanı’dır.
Bisiklet parkuru olarak ise; Fethiye-Yarımada-Fethiye, Fethiye-Kayaköy-Ölüdeniz-Kabak
Koyu, Dalyan-Sarıgerme-Sarsala-Göcek, Bodrum Yarımadası, Marmaris-Bozburun
Yarımadası-Marmaris ön plana çıkmaktadır(Atlas Dergisi, 2016).
SONUÇ
Değişen ve gelişen endüstrileşme, tarımsal faaliyetler, teknoloji ve turizm faaliyetleri gibi
doğal yapı üzerinde baskı oluşturan süreçler, geri dönüşümsüz bir tahrip durumunu
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ortaya çıkarabilmektedir. Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, kaynakların
korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. Turizm faaliyetlerinin
olumsuz etkilerini en aza indirmek veya ortadan kaldırabilmek için, ekoturizm ve
sürdürülebilirlik yaklaşımları konusunda bilinçlenmek ve bu yaklaşımları benimseyerek
hareket etmek izlenilebilecek yollardan biridir.
Turizmin ekonomiyle olan ilişkisi veekonomik kalkınmada turizmin değeri nedeni ile
turizm faaliyetleri açısından sürdürülebilirlik, çevre ve ekonomi boyutlarında ele
alınmaktadır. Turizmin gelişmesi açısından sağlıklı çevre koşullarının sağlanabilmesive
sürdürülebilmesibir açıdan gerekliliktir. Ekoturizm ve sürdürülebilirlik anlayışlarıyla
gerçekleştirilen turizm faaliyetleri, sadece ekonomik fayda sağlamak amacıyla, doğayı ve
turizm değerlerini hiçe sayarak gerçekleştirilen turizm faaliyetlerinin önüne geçilmesi
açısından önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle, ekoturizm yaklaşımlarıyla turizm
faaliyetlerini gerçekleştirmek turizmin sürdürülebilir olmasını sağmaktadır.
Ülkemizin turistik değerler açısından oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Muğla ili de
her ne kadar yaz turizmi açısından değerlendirilmekte olsa da, yılın farklı dönemlerinde
kullanılabilecek çok farklı turistik değerlere sahip yerlerden biridir. Turizmin yıl geneline
yayılması, yörenin kalkınması açısından da fayda sağlayabilecek niteliktedir. Var olan
turistik değerlerin korunarak kullanılması ise, devamlılığı olan bir turizm hareketliliği
için temel teşkil etmektedir.
Muğla ili ve ilçelerinde, ekoturizm yaklaşımıyla yapılabilecek birçok turizm faaliyeti ve
bu faaliyetler için birçok alan bulunduğu görülmektedir. Söz konusu faaliyetler, hali
hazırda yapılan araştırma kapsamında ortaya çıkanlar olmakla birlikte, geniş ve kapsamlı
bir araştırmayla daha fazlasının ortaya çıkabileceğinden şüphe yoktur. Bu nedenle,
öncelikle Muğla için yapılacak olan ve diğer yandan ekoturizm alanında yapılacak olan
çalışmalarda, yörenin taşıma kapasitesi, doğal, tarihi ve kültürel değerleri ile ekoturizm
potansiyellerinin araştırılması önerilebilir. Böylece, daha net bilgilere ulaşmak mümkün
olabilecektir.
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ÖZET
Turizm endüstrisinde hizmet kalitesini turist belirlemektedir. Bu nedenle
destinasyonlarda sunulan hizmetin turistlerin beklentilerini karşılaması gerekmektedir.
Turist rehberliği mesleğinin sürekliliğinin sağlanması, kaliteli hizmet anlayışıyla doğru
orantılıdır. Meslekle ilgili eğitim kurumlarının kendilerini geliştirmesi ve sektörün
ihtiyacına uygun nitelikli işgücü yetiştirmesi yeniden yapılanmayı gerekli kılmıştır. Bu
yapılanmalardan biri, turizm fakültelerine bağlı dört yıllık lisans eğitim veren turizm
rehberliği bölümleridir. Anılan bölümler turizm sektörüne profesyonel turist rehberi
yetiştirmektedir. Araştırmanın amacı; Mersin Üniversitesi, turizm rehberliği bölümü,
birinci sınıf lisans öğrencilerinin “turist rehberliği” mesleğiyle ilgili algılarının mecazlar
aracılığıyla ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim
(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Lisans öğrencilerinden soru formunda yer alan;
"Turist rehberi, bana ....................ifade eder. Çünkü ........." şeklindeki ifadeleri
tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin "turist rehberliği" mesleğine yönelik
olumlu algılarının yüksek, olumsuz algılarının ise düşük olduğu tespit edilmiştir.
Olumsuz mecazları da olumlu olarak değerlendirmek mümkündür. Çünkü birinci sınıf
öğrencilerinin mesleğin çekicilikleri, sorumluluk ve sorunları hakkında bilgi sahibi
oldukları ve meslek tercihlerini bilinçli yaptıkları söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Mecaz, Turist rehberliği, Lisans, Birinci sınıf.
GİRİŞ
Turizm etkinlikleri oldukça geniş bir yelpazeye sahip olup bu faaliyetlere katılım gün
gittikçe artmaktadır. Turizm hareketine artan bu katılım, eğilimleri farklı olan turist
gruplarını ortaya çıkarmaktadır ve bu farklı eğilimlerin talebini karşılayacak turizm ürün
çeşitlendirilmesi de buna bağlı olarak gelişmektedir. Ürün çeşitlendirilmesindeki kalite
algısına etki eden faktör de nitelikli iş gücüdür.Turist rehberi turistin ülkeye girişinden,
çıkışına kadar onlarla yüz yüze olan, yalnız bilgi vermekle kalmayıp, bilgi ve becerisi,
karakter ve kişiliği ile de ülke insanını temsil eden önemli meslek sahibidir.Turist
rehberlerinin niteliklerinin artırılması amacıyla, turist rehberliği eğitiminin lisans
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düzeyinde üniversitelerde dört yıllık fakülteler tarafından yürütülmesikarara
bağlanmıştır. Araştırmanın amacı; turizm rehberliği bölümünde okumaya hak kazanan
birinci sınıföğrencilerinin turist rehberliği mesleği hakkındaki olumlu ve olumsuz
algılarını mecaz yöntemi aracılığı ile ölçmektir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Turist rehberliği mesleği gerek insanlarla olan ilişkilerle gerek talep ettiği entelektüel ve
güncel bilgi ile çok yönlü mesleklerden biridir. Bu alanda gittikçe artan bilimsel
çalışmalar turist rehberinin rollerine odaklanmışlardır. Bu roller turist rehberinin mesleği
icra ederken sahip olduğu görevlerdir (Weiler ve Black, 2015: 8).
Turist rehberinin en belirgin rolleri arasında ilk olarak; bilgi aktarıcı, bilgi çeşmesi, ülkesi
için bir misyoner ya da büyükelçi, kültürel aracı,öğretmen ya da eğitici ve arabulucu gibi
özellikleri ön plana çıkmaktadır (Ap ve Wong, 2001: 552). Danışman ya da akıl hocası,
sosyolog, psikolog, yol gösterici, grubun lideri ya da disipline eden kişi olarak
tanımlamalar da yapılmaktadır (Cohen, Ifergan ve Cohen, 2002: 920).Turist deneyimlerini
yönlendiren ya da turistleri motive eden,diplomat, grubun animatörü ya da analizcisi,
dert ortağı, çoban, anlatıcı, dinleyici, aktör, denge unsuru, bakıcı ya da gözetmen,
katalizör kişiler olarak görev yapmaktadır (Dahles, 2002: 785).Yorumcu ya da çevirmen,
satış elemanı, organizatör, kurye, yönetici olması diğer rolleri arasında sayılabilir (Leclerc
ve Martin, 2004: 185; Zhang ve Chow, 2004:82).
Lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi, öğrencilerin belirtilen rolleri edinmesini
hedeflemektedir. Mesleğin sahip olduğu bu çok yönlülük ve roller mesleğe yönelik farklı
algı ve kavramları kazandırmaktadır. Anılan rollerin giderek öneminin artmasıyla
birlikte, bu kadar önemli bir meslek sahibinin iyi donanımlı, eğitimli ve uygulama
yöntemleriniyeterince bilincinde olan biri olması gerekmektedir.En önemli aracı insan
olan turizm sektöründe kişilerin birtakım özel beceri ve yeteneklere sahip olması
gerekmektedir. Bu unsurlar göz önüne alındığında, turist rehberi olacak adayların da
yüksek düzeyde sosyal becerilere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Bu mesleği
seçecek kişilerin de bu özelliklere sahip olması mesleğin başarılı bir şekilde
yürütülmesini sağlayacaktır (Köroğlu ve Gezen, 2012: 795).
1980'li yıllardan itibaren farklı zihinsel imgelere açık, soyut kavramlar üzerinde farklı
grupların algılarını belirlemeye yönelik mecaz çalışmaları yürütülmüştür (Saçılık, Çevik
ve Özkan, 2016: 85). Bu çalışmalar, söz konusu soyut kavramların kişilerce nasıl
algılandığını ve nasıl çağrışımlar sağladığını ortaya koymakaçısından faydalı olmuştur.
Alan yazında turist rehberi algısını mecazlarla analiz eden bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Literatür incelendiğinde, üniversite düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilere
yönelik gerçekleştirilen benzer bir çalışmaya rastlanmaması çalışmanın önemini
artırmaktadır.
Turist rehberi ile ilgili önemli tanımlamalar şu şekilde sıralanabilir. 22 Haziran 2012 tarih
ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek
Kanunu’na göre turist rehberliği hizmeti; “Seyahat acenteliği faaliyeti niteliğinde
olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde
seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya
benzerideğerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak
gezdirilmesini veya seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların gezi programının
seyahat acentesinin yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde
yürütülüp acente adına yönetilmesini” ifade etmektedir.
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Dünya Turist Rehberleri Birliği Federasyonu (WFTGA) tarafından yapılan tanıma göre;
turist rehberi, yetkili bir kurum tarafından tanınan, belgelenen ve gezdirdiği bölgenin
kültürel ve doğal mirası ile ilgili yetkin bilgiye sahip olan ve bunu yorumlayan,
ziyaretçilere tercih ettikleri dilde rehberlik hizmeti sunan kişidir.
Mecaz Kavramı
Mecaz, “bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek
biçimde kullanma” olarak tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu (TDK) (t.y.)). Mecaz; sadece
bir söz figürü değil aynı zamanda bir düşünce aracıdır. Ayrıca mecaz sadece dilin bir
özelliği olarak görülmekte ve düşünce ya da eylemden çok kelimelere ait bir unsur olarak
algılanmaktadır (Lakoff ve Johnson, 2003: 4). Dilsel mecazlar, beynin yapısal sistemi
içindeki mecaz kalıplarının ifade edilmesidir (Kutanis ve Alpaslan, 2006: 661). Ancak
mecazın yeri sadece dilde değildir, ayrıca zihinsel etki alanınınkavramlarla ifade
edilebilmesindedir. Bu tür etki alanları arası yapılan tanımlamalar mecazın genel teorisini
oluşturur. Süreç bağlamında zaman, mekân, değişim, nedensellik ve amaç gibi günlük
soyut kavramlar da mecazdır (Lakoff ve Berkeley, 1993: 1).
Yob’un da vurguladığı gibi (2003: 134): “Temelde mecaz sözü edilen olgunun kendisi
değildir, onun sadece bir sembolüdür. Eğer bu olgunun kendisi olsaydı, mecaza
gereksinim duyulmazdı. Bu nedenle, anılan olguya ilişkin çok güçlü bir bakış açısı sunsa
da çoğu zaman ondan daha kısıtlı bir ifade sunar. Bu durumu telafi etmek için de birçok
mecazla
temel
olgunun
açıklanması
gerekir.”
Ortaya
atılan
fikirlerin
gerçekleştirilmesinde mecaz iyi bir açıklayıcıdır. Bir düşünceyi daha canlı, anlaşılabilir,
açık ve net olarak ortaya koyar (Çelikten, 2006: 281). Mecazlar tam olarak
tanımlanamayacak deneyimlerin ifade edilmesini, zor ve karmaşık konuların kelimesi
kelimesine anlatılmasından ziyade daha öz biçimde tanımlanmasını sağlamaktadır
(Hyrsky, 1999: 15). Bu araştırma, Mersin Üniversitesi, turizm fakültesi, turizm rehberliği
bölümü, birinci sınıf lisans öğrencilerinin turist rehberliği mesleğine ilişkin zihinlerindeki
algı ve imajı mecaz yoluyla belirlemeyi amaçlamaktadır. Bölüm tercihlerinde meslek
hakkındaki düşüncelerini ortaya koymak, meslekle ilgili doğru bir bilgilenme ve algıya
sahip olup olmadıklarını da ölçmek çalışmanın diğer amaçları arasındadır. Böylelikle
lisans öğrencilerinin turist rehberliği mesleği kavramını anlama, kavrama ve
biçimlendirmesine az da olsa katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.
Turizm ve Mecaz ile İlgili Alan Yazın
Bilim insanları dünyayı anlamlandırmada kullandıkları kuramsal çerçeveleri ve analitik
araçları geliştirirken mecaz yöntemini sıklıkla kullanırlar (Morgan, 1980: 611). Turizm
algısına yönelik olarak gerçekleştirilen nicel araştırmalar olmasına rağmen, turizm
olgusuna yönelik zihinsel oluşumları ortaya çıkarmayı amaçlayan mecaz araştırmaları
oldukça az sayıdadır. Oysaki turizm olgusu birden çok paydaşın katılımıyla,
disiplinlerarası bir bilim olarak, farklı kültür gruplarından insanların, farklı zihinsel bakış
açıları kazanabilmesine ortam sağlayan bir olgudur (Saçılık, Çevik ve Özkan, 2016: 89).
Turizm odağında gerçekleştirilen mecaz araştırmalarının birinde Özder, Kaya ve Ünlü
(2012), ortaöğretim öğrencilerinin "turizm" kavramı ile ilgili algılarına yönelik
mecazlarını ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Karabük ilinde 115 öğrenci ile
gerçekleştirilen çalışmada 44 mecaz üretilmiştir. Öğrencilerin "turizm" kavramına yönelik
ürettikleri mecazlar; "tarihi ve kültürel değerler açısından turizm", "klasik bir algı olarak
turizm", "mekân ve maddi unsurlar açısından turizm", "yabancı ülke unsurları açısından
turizm" ve "finansal açıdan turizm" başlıkları altında 5 kategoride toplanmıştır.
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Çalışmanın sonucunda klasik turizm algısına yönelik mecazların yanı sıra (turist, gezi,
eğlence, deniz vb.); Safranbolu, cami, tarihibinalar, kültür, miras gibi tarihi ve kültürel
turizm öğelerini yansıtan mecazların üretildiği de görülmüştür.
Geçit ve Bulut (2013), araştırmalarında öğretmen adaylarının "turist" kavramına yönelik
algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır. Çalışma, 100 öğretmen adayı ile
gerçekleştirilmiş olup "turist" kavramına ilişkin 67 geçerli mecaz üretilmiştir. Bu
kategoriler sırasıyla ekonomik unsur olarak turist (para, banka, ayaklı dolar, baba, hazine
vb.), klasik boyutuyla turist (seyyah, gezgin, coğrafyacı, göçebe vb.), kültürel etkileşim
boyutuyla turist (arı, mozaik, köprü vb.) ve reklam boyutuyla turist (kitap, tanıtım aracı)
kategorileridir.
Bilgen, Şahin ve Karatepe (2014), araştırmalarında öğrencilerin“termal turizm”
kavramına ilişkin 46 geçerli mecaz ürettiklerini ve bu mecazların ortak özellikleri dikkate
alındığında 4 farklı kategoride toplandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Araştırmanın
sonucunda öğrencilerin termal turizmi; sağlık olarak, yeraltı kaynakları olarak, ekonomik
olarak, tatil ve dinlenme olarak algıladıkları görülmüştür.
Saçılık, Temiz ve Özkan (2016) tarafından yapılan çalışmada ise turizm ve otel
işletmeciliği bölümü, ön lisans öğrencilerinin “turizm” kavramına yönelik algıları mecaz
çalışması ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin çoğunun turizm için eğlence, deniz, kum,
güneş ve tatil gibi klasik turizm algısına sahip olduğu saptanmıştır. Araştırmacılar bu
algıyı öğrencilerin klasik turizm anlayışından uzaklaştırılmadığı yönünde
eleştirmişlerdir. Özellikle sosyolojik algı ve tarihi, kültürel algı bağlamında öğrencilerin
çok zayıf kaldığı çalışmada vurgulanmıştır. Ayrıca turizm kavramına yönelik üretilen
olumsuz mecazların ise, genel olarak sektörün uzun çalışma saatlerine yönelik olduğu
saptanmıştır.
Taş, Düz ve Ünlü (2016) tarafından yapılan çalışmada ise, ortaöğretim öğrencilerinin
“alternatif turizm” kavramına ilişkin algılarının mecazlarla analizi yapılmıştır. Tarih,
kültür ve doğal miras alanlarına ilişkin üretilen mecazlarla öğrencilerin turizme yönelik
farkındalıklarının olduğu saptanmıştır.
Yukarıda da değinildiği gibi, alan yazında mecaz çalışmaları aracılığıyla özellikle eğitimöğretim alanındaki bazı kavramlara yönelik algıları ortaya çıkarmayı amaçlayan
çalışmalar yoğunluktadır. Inbar (1996) bu alanda yapılan ilk çalışmalar arasındadır.
Araştırmada öğrenci ve eğitmenler, okulda eğitimle ilgili karşılaşılan problemlerin
çözümü için mecazlar aracılığıyla yeni bakış açıları ortaya koymuştur. Lisansüstü
öğrencilerin “nitel araştırma metodolojisi” kavramına ilişkin mecazları (Saban, 2006);
kültür ve öğretmen mecazları (Çelikten, 2006); aday öğretmenlerin “müfettişlik”
kavramına ilişkin mecaz algıları (Döş, 2010); matematik öğretmenlerinin “matematik”
kavramına ilişkin sahip oldukları mecazlar (Güler, Akgün, Öçal, Doruk, 2012); lise
öğrencilerinin “okul” algısının mecazlarla analizi (Özdemir, 2012); rehber öğretmen
adaylarının “rehber öğretmen” kavramına ilişkin mecazları (Altun ve Camadan, 2013);
öğretmen adaylarının “üniversite hocası” hakkındaki mecazları (Tortop, 2013); sosyal
bilgiler öğretmen adaylarının “tarih” kavramına ilişkin mecazları (Tuna ve Budak, 2013);
sınıf öğretmeni adaylarının “hayat bilgisi” dersine ilişkin kullandıkları mecazları
(Gültekin ve Çögenli, 2014); ortaöğretim öğrencilerinin “estetik değere” ilişkin algılarının
mecazları (Kılcan ve Akbaba, 2014); sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen ve
öğretmenlik mesleği” kavramına ilişin mecazları (Koç, 2014); bilişim teknoloji
öğretmenlerinin kendi branşlarına ilişkin mecazları (Dursun, 2015); ortaokul
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öğrencilerinin “bilim, bilim insanı, öğretmen” kavramlarına yönelik mecazarı (Uslu,
Kocakülah ve Gür, 2016) bu çalışmalara örnek olarak sayılabilir.
YÖNTEM
Araştırmada, öğrencilerin “turist rehberliği” mesleğine yönelik algılarını ifade eden
mecazları belirlemede, nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan olgubilim
(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olunan ancak
derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olguları araştırmayı amaçlayan
çalışmalar içinuygun bir araştırma zemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 78).
Verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi tekniği,
elde edilen verilerin açıklanmasında gerekli olan kavramları ve ilişkileri ortaya koymakta
kullanılır. “Olgubilim araştırmalarında veri analizi yaşantıları ve anlamları ortaya
çıkarmaya yöneliktir. Bu amaçla yapılan içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması
ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya çıkarılma çabası vardır” (Yıldırım ve
Şimşek, 2013: 81).
Araştırmanın örneklem grubunu, 2015-2016 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Mersin
Üniversitesi, turizm fakültesi, turizm rehberliği bölümünde öğrenim gören birinci sınıf
öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi oluşturan 24 öğrencinin %42.5’i (10 öğrenci) kız
öğrencilerden; %58.5’i ise (14 öğrenci) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öncelikle
araştırmaya katılan öğrencilere çeşitli mecaz örnekleri sunularak mecaz analizi
yönteminin amacı ve gerekliliği hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılan lisans
öğrencilerinin "turist rehberliği" mesleğine ilişkin sahip oldukları mecazları belirlemek
amacıyla "Turist rehberi bana ...................ifade eder. Çünkü ................ " şeklindeki ifadeleri
tamamlamaları istenmiştir. Saban (2009: 285), konuyla ilgili olarak “mecazların bir
araştırma aracı olarak ele alındığını, çalışmalarda “gibi” kelimesinin genellikle “mecazın
konusu” ile “mecazın kaynağı” arasındaki bağı daha açık bir şekilde çağrıştırmak için
kullanıldığını belirtmiştir. Ayrıca cümlede “çünkü” kelimesine yer verilerek
katılımcıların kendi mecazları için bir gerekçe sunmalarının istendiğini” ifade etmiştir.
Üretilen 13 mecaz ise, mecaz konusu ile kaynağı arasındaki ilişkinin kurulamaması
gerekçesiyle elenmiştir. Örneğin; "Turist rehberi bana Fenerbahçe’yi ifade eder. Çünkü
her zaman dürüst ve şereflidir" gibi herhangi bir mantıksal gerekçeye dayandırılamayan
mecazlar araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Elenen mecazların ardından 24
öğrencinin 114 mecazla ilgili değerlendirmeleri araştırma kapsamına alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde araştırmaya katılan lisans öğrencilerinin “turist rehberliği”mesleğine yönelik
ürettikleri mecazlar sunulmuştur.
Lisans Öğrencilerinin Turist Rehberliği Mesleğinin Olumlu Yönleri İle İlgili
Ürettikleri Mecazlar
Araştırmaya katılan turizm rehberliği lisans öğrencileri, turist rehberliği mesleğinin
olumlu özelliklerine yönelik 34 mecaz üretmişlerdir. Bu mecazlar, frekansları ve
yüzdeleri ile birlikte Tablo 1’de gösterilmiştir.
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Tablo.1 Lisans Öğrencilerinin Turist Rehberliği Mesleğinin Olumlu Yönleri İle İlgili
Ürettikleri Mecazlar
Sıra

Mecaz

1.
2.
3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.

Eğlenceli
Bilgi veren
Lider
Güler yüzlü
ve samimi
Sorumluluk
sahibi
Kültürün
babası
İletişim
becerisi
kuvvetli olan
Sevecen
Sorun çözücü
Güvenilir
Enerjik
Yönetici

13.
14.
15.
16.
17.

5.
6.
7.

Frekans
(f)
18
14
13
7

Yüzde
(%)
13.10
10.22
9.49
5.10

Sıra

Mecaz
Kibar
Dürüst
Saygılı
Öğretmen

Frekans
(f)
3
2
2
2

Yüzde
(%)
2.19
1.45
1.45
1.45

18.
19.
20.
21.

7

5.10

22.

Danışman

2

1.45

7

5.10

23.

Gezmeyi seven

2

1.45

5

3.64

24.

Kararlı

2

1.45

5
4
4
4
4

3.64
2.91
2.91
2.91

25.
26.
27.
28.
29.

2
2
2
2
1

1.45
1.45
1.45
1.45
0.72

Yaratıcı
Yardım sever
Sabırlı
Gerçekçi

4
3
3
3

2.91
2.19
2.19
2.19

30.
31.
32.
33.

1
1
1
1

0.72
0.72
0.72
0.72

Çalışkan

3

2.19

34.

İyi görünümlü
Yabancı dil bilen
Çok yönlü
Dakik
Özgüveni yüksek
olan
Ülke temsilcisi
O ülkenin kitabı
Sofist
Rahat bir kişiliğe
sahip
Zengin
TOPLAM

1
137

0.72
100

Toplamda üretilen mecazlar içerisinde turist rehberliği mesleğinin olumlu yönleri ile
ilgili üretilen mecazlar % 74’lük bir orana sahip olup 34 mecazdan en fazla tekrar edilen;
eğlenceli (18), bilgi veren (14), lider (13), güler yüzlü ve samimi (7), sorumluluk sahibi (7),
kültürün babası (7), iletişim becerisi kuvvetli olan (5), sevecen (5) mecazlarıdır. Bazı
katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmuştur:
“Turist rehberi bana o ülkenin kitabını ifade eder. Çünkü bir turist ne kadar çok şey
bilirse, ülkesini o kadar iyi tanıtır.”
“Turist rehberi bana öğretmeni ifade eder. Çünkü bir turist her zaman öğrencidir.”
“Turist rehberi bana sorumluk sahibi olmayı ifade eder. Çünkü bir misafir her zaman
sahiplenilmek ister.”
“Turist rehberi bana yöneticiyi ifade eder. Çünkü konuklar yönetilmeye ihtiyaç duyar.”
“Turist rehberi bana yaratıcı olmayı ifade eder. Çünkü ona yöneltilen bir soruda
zorlandığı zaman anında cevap verebilir.”
“Turist rehberi bana pervaneyi ifade eder. Çünkü insanların etrafında dört döner.”
Lisans Öğrencilerinin Turist Rehberliği Mesleğinin Olumsuz Yönleri İle İlgili
Ürettikleri Mecazlar ve Hem Olumlu Hem Olumsuz Olarak Algılanan Mecazlar
Araştırmaya katılan Turizm rehberliği lisans öğrencileri turist rehberliği mesleğinin
olumsuz özelliklerine yönelik 12mecaz üretmişlerdir. Hem olumlu hem olumsuz olarak
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5mecaz algılanmıştır.
gösterilmiştir.

Bu mecazlar, frekansları ve yüzdeleri ile birlikte Tablo 2’de

Tablo.2 Lisans Öğrencilerinin Turist Rehberliği Mesleğinin Olumsuz Yönleri İle İlgili
Ürettikleri Mecazlar ve Hem Olumlu Hem Olumsuz Olarak Algılanan Mecazlar
Sıra

Mecaz

Frekans
(f)
5

Yüzde
(%)
8.76

Sıra

Mecaz

1.

Düzensiz
bir
yaşam tarzı
Sorun çözücü
Yorucu

10.

4
4

7.01
7.01

11.
12.

İnsanları
idare
etme
Taşeron işçi
Sezonluk
çalışması

3
3

5.26
5.26

OLUMLU/OLUMSUZ

3

5.26

1.

7.
8.

Sabırlı
Stresli
bir
meslek
Bilmeme lüksü
az
Çok konuşkan
Dakik

2
2

3.50
3.50

2.
3.

9.

Bakıcı

1

1.75

4.

2.
3.
4.
5.
6.

5.

Frekans
(f)
1

Yüzde
(%)
1.75

1
1

1.75
1.75

Sorun çözücü

8

14.04

Sabırlı
İnsanları
idare
etme
Bilmeme lüksü
az
Dakik
TOPLAM

6
5

10.50
8.77

4

7.01

4
57

7.01
100

Toplamda üretilen mecazlariçerisindeturist rehberliği mesleğinin olumsuz yönleri ile
ilgili üretilen mecazlar % 26’lık bir orana sahip olup 12 mecazdan en fazla tekrar edilen;
düzensiz bir yaşam tarzı (5), sorun çözücü (4), yorucu (4), sabırlı (3), stresli bir meslek (3),
bilmeme lüksü az (3) mecazlarıdır. Bazı katılımcı ifadeleri aşağıda sunulmuştur:
“Turist rehberi bana sorun çözücü olmayı ifade eder. Çünkü herkesin sorununa çözüm
üretir ve bunlarla ilgilenmek durumundadır. Aksi takdirde kendisini sorumlu hisseder.”
“Turist rehberi bana stresli bir mesleği ifade eder. Çünkü bilmediği bir dili konuşmak
zordur.”
“Turist rehberi bana yorucu bir mesleği ifade eder. Çünkü her türlü insanla uğraşabilmek
zordur.”
“Turist rehberi bana taşeron işçiyi ifade eder. Çünkü kendini öğrenerek geliştirir ama
maaşını beklediği bir patronu (acenta sahibi) vardır.”
“Turist rehberibana insanları idare etme sanatını ifade eder. Çünkü yeni kültürden gelen
insanları bir grubun içinde yönetebilmek, herkesin isteklerine cevap vermek kolay bir iş
değildir.”
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma, Mersin Üniversitesi, turizm fakültesi, turizm rehberliği bölümüne ilk alınan
birinci sınıf lisans öğrencilerine yöneltilen sorular ışığında “turist rehberliği” mesleğine
ilişkin geliştirdikleri mecazları ve meslek algılarını saptamak amacıyla yürütülmüştür.
Araştırma sonucunda öğrenciler tarafından “turist rehberliği” mesleği ile ilgili 46 farklı
mecaz geliştirilmiştir. Elde edilen verilerden, öğrencilerin mesleğin gerektirdiği, bilgi,
beceri, sorumluluklar ve sorunlar hakkında bilinçli oldukları bulgulanmıştır. Araştırma
bulgularından 34 adet olumlu mecaz elde edilmesinden öğrencilerin pozitif meslek
algılarının yüksek oldukları ve meslekle ilgili oldukları anlaşılmıştır. En fazla tekrarlanan
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üç adet pozitif mecaz “kültürün babası-sorun çözücü-o ülkenin kitabı” öğrenciler için
mesleği çekici kılan en önemli özellikler olarak belirlenmiştir. Öte yandan meslekle ilgili
12 adet negatif mecaz üretilmiştir. Olumsuz mecazlarla ilgili en sık tekrarlanan üç adet
mecazın “düzensiz bir yaşam tarzı-stresli bir meslek-bilmeme lüksü az” olduğu
görülmüştür. Üç mecazdan; turist rehberinin bilgi birikimlerinden edindiği bilgileri
kendi bilgi dağarcığında damıtıp yorumlayarak, farklı gruplara, kısa veya uzun sürede
eğlenceli bir şekilde sunarak yarattığı stresten öğrencilerin haberdar oldukları
anlaşılmaktadır. Turist rehberlerinin fiziksel ve zihinsel yoğun bir çalışma temposuyla,
nitelikli bir turist rehberi olmanın turist memnuniyetinde etkili olmasının bilincinde olup,
mesleğin nezaketle icra edilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. Rehberlik
mesleğinde karşılaşılabilecek diğer sorunlarına değinmek gerekirse (Yarcan, 2007: 38-41);










Turist rehberlerinin sorumluluklarının her geçen gün artışı,
Yeniuzmanlık alanlarının gelişmesi,
Sürekli yenilenme ve gelişme gerekliliği
Sektörün mevsimlik oluşu nedeniyle çalışma zamanlarının sınırlı olması,
Kriz, terör vb. konjonktürel gelişmelerden kısa sürede olumsuz etkilenmesi
sonucunda işsizlikle karşı karşıya kalma sorunu,
Tur programlarının aşırı yüklü oluşu zamana karşı yarış,
Tur grupların homojen olmaması,
Sosyal güvence eksikliği
Kaçak acentacılık faaliyetleri şeklinde ifade edilebilir.

Bu ve benzeri sorunların çözümlenip çözümlenemeyeceği konusundaki
belirsizliklerin öğrencilerde kaygı yarattığı anlaşılmaktadır.Bu kaygıların giderilmesi
için üniversiteler, Türkiye Turist Rehberleri Birliği, seyahat acentaları, tur
operatörleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığıişbirliğinde çözümler üretilmesi
gerekmektedir. Bu amaçla,





Deneyimli, üniversite mezunu, alan uzmanı turist rehberlerinin, yeni açılan
turizm rehberliği bölümlerinde dışarıdan ücretli ders verebilmesinin önünün
açılması,
Hali hazırda rehberlik yapanlara meslekle ilgili yeni eğilimleri takip
edebilmeleri için zorunlu veya isteğe bağlı seminerler düzenlenmesi,
Kanunla düzenlenen meslek güvencesinin uygulamalarla desteklenerek kaçak
acenta ve kaçak rehberliğin önlenebilmesi önerilmektedir.
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ÖZET
Turizm gelirinin bir ülkenin ekonomisi üzerine etkileri yadsınamaz. Son yıllardaki
rakamlar incelendiğinde dünyada turizm pazarının büyüdüğü buna karşın son iki yılda
özellikle de 2016 yılında Türk turizminin daraldığı görülmektedir. 2016 yılı Haziran
ayındaki daralma bir önceki yılın aynı ayına göre %35 değerine ulaşmıştır. Turizme etki
eden faktörlerin değerlendirilmesi ve olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için bu
faktörlerin iyi analiz edilmesi ve çözüm yollarının ortaya konması gerekmektedir.
Günümüzde turistik amaçla seyahat etmek isteyenlerin tercihlerini belirlemesinde o ülke
ya da bölge ile ilgili güvenlik algısı büyük rol oynamaktadır. İletişimin artması nedeni ile
insanlar dünyanın herhangi bir bölgesinde meydana gelen terör olaylarından kısa
zamanda haberdar olmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de terör olaylarında bir artış
gözlenmektedir. Küresel Güvenlik Endeksi ve Küresel Terör Endeksi rakamları
incelendiğinde Türkiye’nin her iki endekste de son yıllarda olumsuz performans
gösterdiği görülebilir. Terör eylemlerinin Türk ekonomisini ve turizmi hedef aldığı, bu
durumun da turizm arzı üzerine etkisi olduğu düşünülebilir. Bu çalışmada bu kapsamda
alınabilecek önlemler ve terörün turizm üzerindeki olumsuz etkileri tartılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Terörizm, Türkiye, Küresel Güvenlik Endeksi, Küresel Terör
Endeksi
GİRİŞ
Turizm,Latincede hareket etmek, dönmek, dolaşmak anlamına gelen “tournus”
sözcüğünden türemiştir (Dinçer,1993). Kısaca turizm, bir yeri görmek, keşfetmek,
eğlenmek amacı ile gerçekleştirilen geziler ile bir ülke veya bölgeye turistlerin gelmesini
sağlamak amacı ile yapılan tüm kültürel, ekonomik ve sosyal çalışmaların tümü olarak
tanımlanabilir. Turizm ülkelerin gelişmesinde rol oynayan anahtar sektörlerden birisidir
ve gelirin artması, istihdam ve refah seviyesinin yükselmesinde önemli role sahiptir.
Turizm bütün bu ekonomik katkılarının yanı sıra, ülkeler hakkındaki algıyı, ülke
hakkındaki imajı ve uluslararası politikalardaki rolü üzerinde de etkileri bulunmaktadır.
Turizmin gelişmesindeki en büyük etkiler; ekonomik gelişmeler ve turizmdeki trendler,
pazardaki trendler ve toplumsal davranışlardaki değişimler, medya, sosyal medya ve
dünya politikalarındaki değişimler olarak sıralanabilir.
2015 yılı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre, uluslararası turizm pazarı son
altı yılda ortalamanın üstünde bir artış göstererek uluslararası turist sayısı Dünyada 1184
Milyon turiste ulaştı. Bu yıllık %4 bir artışa karşılık gelmektedir veya başka bir ifade ile
her yıl uluslararası turist sayısı 50 Milyon artmaktadır. 2015 yılında dünyadaki turizm
pazarındaki artış %4,4 olarak gerçekleşmiştir. Bölgesel olarak bakıldığında ise, Avrupa,
Amerika, Asya ve Pasifik bölgesinde 2015 yılındaki büyüme %5 olarak gerçekleşirken,
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Ortadoğu bu artış %3 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan Afrika’da turizm pazarı
özellikle Kuzey Afrika’daki olumsuzluklar nedeni ile %3 küçülmüştür (UNWTO, 2016).
Şekil 1’de dünya ve Türkiye’de turist sayısında yıllara göre artış verilmiştir. Şekilden de
görüldüğü gibi, dünyada turist sayısı 2015 yılında 1184 Milyona ulaşırken Türkiye’ye
gelen yabancı turist sayısı 36,2 Milyona ulaşmıştır. Diğer bir deyişle Türkiye, Dünya
Turizm pazarından 2000 yılında %1,54 pay alırken bu oran 2005 yılında %2,61’e, 2010
yılında 3,01’e ve 2014 yılında da %3,24 ile maksimum değerine ulaşmış ancak 2015
yılında ise bu pay %3,06’ya düşmüştür.
1400

Turist Sayısı (Milyon)
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200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

Dünya 674 675 696 692 764 809 855 911 928 892 950 994 104 108 113 118
Türkiye 10, 11, 13, 14, 17, 21, 19, 23, 26, 27, 28, 31, 31, 34, 36, 36,
Şekil 1. Dünyada ve Türkiye’de turist sayısındaki gelişme
Kaynak: UNWTO, 2016 ve TUİK, 2016
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü rakamlarına göre 2014 yılında uluslararası
turizm gelirleri 48 Milyar ABD doları artarak 1245 Milyar ABD Dolarına
ulaşmıştır.Dünya turizm gelirlerinin % 41’ini elde eden Avrupa Kıtası 17 milyar ABD
Doları artışla gelirini 509 milyar ABD Dolarına yükseltmiş, Asya ve Pasifik Bölgesi 16
milyar Amerikan Doları artış elde ederek gelirini 377 milyar ABD Dolarına ulaştırmış,
Amerika Kıtası 10 milyar ABD Doları artışla gelirini toplamda 274 milyar ABD Dolarına
çıkarmıştır. Ortadoğu’da ise turizm gelirleri 4 milyar ABD Doları artışla 49 milyar ABD
Dolarına ulaşmış ve Afrika Kıtasında ise 1 milyar ABD Doları artışla turizm geliri 36
milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Turizm gelirleri açısından özetle % 5 ve üzerinde olmak
üzere kıta/bölgelere göre değişen artış yaşanmıştır. Turizm gelirleri açısından ilk 3 ülke
içerisinde 57 milyar ABD Doları ile Çin 5.sıradan 3.sıraya yükselmiş, Amerika Birleşik
Devletleri (177 milyar ABD Doları) ve İspanya (65 milyar ABD Doları) sırasıyla 1. ve
2.liklerini korumuştur (UNWTO World TourismBarometer, volume:13, April 2015: 1-2,
TÜROFED, 2015).
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Terör eylemlerinin Turizm Sektör Üzerine Etkileri
Terör kavramı Latince“tereré” kelimesinden türetilmiş olup kelime anlamı; ürkütmek,
korkutmak,korkudan, titretmek, sindirmek veyıldırmak gibi anlamlaragelmektedir.
Diğer bir tanıma göre “terörkısaca,kuralsız ve örgütlü bir şekilde siyasal amaca
ulaşabilmek
için
yapılan
şiddet
eylemleridir”(Örgün,
2001).
Başka
bir
tanımterörü,”politik amaçlı bir şiddet hareketi” tanımlanmaktadır (Demirler, 2001).
Başka bir tanımlamada ise terör “örgütlü ve kuralsız şiddet hareketi” olarak
tanımlanmaktadır (İlhan, 2002). Devletlerin terör tanımları, “siyasal amaçlara ulaşmak
amacıyla insanların can ve mal güvenliklerine saldırılması”, “siyasal amaçlı şiddet
başvurusu” ve “kamuoyunun tümünü veya bir kısmını korkuya sevk eden eylemler” gibi
unsurları
vurgulamaktadır
(Küçükcan,
2010).Uluslararasıhukukta,terörizminneolduğukonusundagünümüzedek
verilmişkesinbircevapbulunmamaktadır.Buçerçevedeuluslararasıtoplumunterörizm
karşısında karşılaştığıtemelproblemlerden birisi, terörizminüzerindeortak birtanım
yapamamaktır.Bazılarıfaillere,bazılarıteröristlerinamaçlarına,bazılarıdateröristlerin
kullandıklarıyöntemlereodaklanmıştır(Lawless, 2008)
Daha önce yapılan birçok çalışmada turizmin bir endüstri olduğu, arz ve talebin de
terörizm ve şiddet olaylarına karşı çok hassas olduğu görülmüştür (Ritcher veWaugh
1986; Ryan 1993). Turizmin gelişmesi için genel olarak terör ve şiddet eylemlerinin
olmaması ön şart olarak kabul edilmektedir (Israelive Reichel 2003; Sönmez 1998).
Krakover (2005) terörizmin, turizm üzerinde etkisini inceleyen bir çalışma yapmış ve belli
bir zaman dilimi için terör eylemlerini toplamış; terör olmadığı dönemler için sıfır,
terörün maksimum olduğu dönemler için ise 9 değerini vererek terör ve turizm arasında
bir ilişki bulmaya çalışmıştır.
Ender veSandler (1991) veEnders, SandlerveParise (1992) yaptıkları çalışmalarda Avrupa
ve İspanya’da meydana gelen terör eylemleri ve bunun turizme etkisini görebilmek için,
aylık veriler toplanarak zaman serisinde bu iki faktör arasındaki ilişkileri incelemişler ve
bu ilişkinin beklendiği gibi negatif olduğunu gözlemlemişlerdir. Yani terör eylemlerinin
artması, turizmi olumsuz etkilemektedir. Benzer sonuçlar, Drakosve Kutan (2003), Pizam
(1999) veKrakover(2005) tarafından yapılan çalışmada da görülmüş, terör eylemleri
arttıkça buna bağlı olarak da o ülke veya bölgeye yapılan turizm hareketlilikleri
azalmıştır. Yapılan çalışmalar terör algısının oluşmasının turizmi çok hızlı bir şekilde ve
büyük ölçüde etkilediğini göstermiştir.
Turizm bir ülkedeki meydana gelen bütün olumsuz koşullardan etkilenir. Doğal ve
insanların sebep oldukları felaketlerin turizm üzerinde olumsuz etkisi olduğu
bilinmektedir. Bir ülkede meydana gelen politik belirsizlikler ve terörizm gibi insanların
güvenliğini tehdit eden unsurların turizm üzerinde olumsuz etkileri olduğu
bilinmektedir. Her ne kadar terörizm olayları yeni değilse de, terörizmin turizm üzerine
etkileri konusundaki yapılan bilimsel çalışmalar çok eskiye uzanmamaktadır.
Uluslararası terörizmin 1980’li yıllarda artmasının ardından, terörizmin turizm üzerine
etkilerini inceleyen çalışmalar artmaya başlamıştır. 1991 yılındaki Körfez savaşının
ardından, özellikle terörizmin turizm üzerine etkisinin incelendiği çalışmalar artmıştır.
Sadece terörizm değil, aynı zamanda bir ülkedeki belirsizlikler, siyasal istikrarsızlıklar,
siyasi gerilimlerin de turizm üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu yapılan çalışmalar ile
ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalarda, sadece terörizmin değil aynı zamanda savaş
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ve suç oranlarındaki artışlarında turizmi olumsuz etkiledikleri bilinmektedir (Sönmez,
1998).
Güvenlik algısı, turistlerin tercihlerinde etkili olan unsurlardan biridir. Turistlerin çoğu
fiyatların uygunluğu veya destinasyonların özelliklerinden ziyade, gidecekleri yerlerin
güvenliğine daha fazla önem vermektedirler. Şiddetli çatışmalar yaşanan veya yoğun suç
işlenen destinasyonlar, olumsuz güvenlik algısı yayıldığından, turizm sektöründe
devamlı olarak hatırda tutulmakta ve buralara turist gönderilmemektedir. Örneğin
turistlerin ziyaret ettiği Brezilya’da Rio de Janeiro, Papua Yeni Gine, Güney Afrika’da
Johannesburg gibi turistik destinasyonlarda suç oranlarının arttığı dönemlerde, yabancı
ziyaretçilerin sayısın önemli ölçüde düşmüştür (Bayhan ve Ünlüönen, 2016)
Türk Turizm Sektörü ve Terör Eylemlerinin Etkisi
Tablo 1’de Türkiye’ye gelen turist sayısının 2012-2016 yılları arasındaki aylara göre turist
sayısındaki değişim verilmiştir. Tablo1’den dikkatli bir şekilde görüleceği üzere 2015
yılının Nisan ayından başlayarak Türkiye’ye gelen turist sayısında azalma başlamıştır,
ancak bu düşüş sınırlı kalmıştır. En yüksek düşüş %8 ile 2015 yılı Nisan ayında olmuş,
sonra toparlanmış ve hatta 2015 yılı Temmuz ayındaki turist sayısındaki değişim artma
yönünde gerçekleşmiş ve %5 değerine ulaşmıştır. 2015 yılı Aralık ayında düşüş tekrar
%7’ler mertebesine çıkmıştır. Bunda en büyük etkinin 2015 yılı Kasım ayında düşürülen
Rus uçağı ve bunun uluslararası alanda yaptığı olumsuz etki ve Rus hükümetinin
Türkiye’ye seyahatleri zorlaştırması ile açıklanabilir. Ancak, Türkiye’de meydana gelen
terörizm eylemlerinin artmasının turizm üzerindeki olumsuz etkileri 2016 yılında
oldukça büyük olmuştur. Turist sayısındaki azalma 2016 yılı Ocak ayından başlayarak
sürekli olarak artmış ve 2016 yılı Haziran ayında bu oran %34 gibi oldukça büyük
değerlere ulaşmıştır.
Tablo 2’de Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı ve bunun toplam içindeki oranı
verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi Rus turist sayısının oranı %8 ile %12 arasında
değişmektedir. Bu nedenle 2015 yılı Aralık ayı ve belki 2016 yılı Ocak, Şubat ve Mart
aylarındaki turist sayısındaki azalma Rus savaş uçağının Türk hava sahasını ihlali nedeni
ile Türk jet uçakları tarafından düşürülmesi ve sonrasındaki Rusya ve Türkiye arasındaki
politik nedenler ve Rusya’nın Türkiye’yi seyahat edeceklere ambargo uygulaması ile
açıklanabilir. Ancak, 2016 yılı Nisan ve Mayıs aylarındaki bu yüksek orandaki azalmayı
bu şekilde açıklamak mümkün olmayacaktır. Bu değerler Türk turizm tarihinin en
yüksek düşüşleridir ve turizm sektörünü ve Türk ekonomisini oldukça olumsuz bir
şekilde etkilemiştir. Bu düşüşteki şüphesiz en büyük neden 2015 yılından Türkiye’de
artmaya başlayan terör olaylarıdır. Terör eylemlerinin özellikle turizm sektörün
etkileyebilecek hedefleri seçmesinin de bu olumsuz tablonun oluşmasında etkili olduğu
söylenebilir.
Tablo 1. Türkiye’nin Ocak Haziran dönemindeki aylık bazda turist sayısındaki
değişim
YILLAR

%DEĞİŞİMORANI

Aylar

2012

2013

2014

2015

2016*

2015/2014

2016/2015

Ocak

981611

1104754

1146815

1250941

1170333

9,08

-6,44

1300

Şubat

997571

1268440

1352184

1383343

1240633

2,30

-10,32

Mart

1460563

1841154

1851980

1895940

1652511

2,37

-12,84

Nisan

2168715

2451031

2652071

2437263

1753045

-8,10

-28,07

Mayis

3232926

3810236

3900096

3804158

2485411

-2,46

-34,67

Haziran

3882592

4073906

4335075

4123109

-4,89

Temmuz

4571389

4593511

5214519

5480502

5,10

Ağustos

4470202

4945999

5283333

5130967

-2,88

Eylül

3991415

4266133

4352429

4251870

-2,31

Ekim

3050981

3402460

3439554

3301194

-4,02

Kasim

1631647

1709479

1729803

1720554

-0,53

Aralik

1343220

1442995

1580041

1464791

-7,29

TOPLAM

31782832

34910098

36837900

36244632

8301933

-1,61

-77,09

Kaynak:TI, 2016
Tablo 2. Türkiye’yi ziyaret eden toplam ve Rus turist sayıları ve oranları (Milyon)
Milliyet

20
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08

20
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20
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20
12

20
13

20
14

20
15

Toplam Turist

21,
12

19,
82

23,
34

26,
34

27,
08

28,
63

31,
46

31,
78

34,
91

36,
84

36,
24

Rusya Federasyonu

1,8
6

1,8
5

2,4
7

2,8
8

2,6
9

3,1
1

3,4
7

3,6
0

4,2
7

4,4
8

3,6
5

Rus Turist Sayısının Toplam
Turist Sayısına Oranı (%)

8,8
3

9,3
5

10,
56

10,
93

9,9
5

10,
85

11,
03

11,
33

12,
23

12,
16

10,
07

Kaynak: TUİK, 2016
Tablo 3’de özellikle Türkiye’de terör eylemlerinin artmaya başladığı 2012-2016 yılları
arasında meydana gelen terör eylemleri ve bu terör eylemlerinde yaşamını yitiren ve
yaralanan sayıları verilmiştir. Bu Tabloda, 22 Temmuz 2015 tarihinde 2 polis memurunu
şehit edilmesinin ardından başlayan ve günümüze kadar devam eden çok sayıda
teröristin öldürüldüğü ve güvenlik görevlisinin şehit olduğu terörle mücadeledeki ölüm
ve yaralanmalar dahil edilmemiştir.
Tablo 3. 2012-2016 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen terör eylemleri
Tarih

Yer

Ölü Sayısı

Yaralı Sayısı

28 Haziran 2016
7 Haziran 2016

Atatürk Hava Limanı/ İstanbul

42

238

Vezneciler/İstanbul

11

36

1301

1 Mayıs 2016

Polis Karakolu/Gaziantep

2

23

27 Nisan 2016

Ulu Cami/Bursa

1

7

19 Mart 2016

İstiklal Caddesi/İstanbul

4

36

1 Mart 2016

Kızılay Güven Park/Ankara

34

125

17 Şubat 2016

Merasim Cad./Ankara

28

61

12 Ocak 2016

Sultanahmet/İstanbul

11

16

10 Ekim 2015

Tren Garı/Ankara

103

238

2 Ağustos 2015

Karabulak Karakolu Doğubayazıt/Ağrı

2

24

19 Ağustos 2015

Dolmabahçe/İstanbul

-

-

22 Temmuz 2015

Ceylanpınar/Şanlıurfa

2

0

20 Temmuz 2015

Suruç/Şanlıurfa

31

104

9 Haziran 2015

Diyarbakır

4

6

5 Haziran 2015

Diyarbakır

5

400

6 Ocak 2015

Sultanahmet/İstanbul

1

1

11 Mayıs 2013

Reyhanlı/Hatay

52

146

11 Şubat 2013

Cilvegöz-Reyhanlı/Hatay

13

26

1 Şubat 2013

Amerikan Konsolosluğu/Ankara

2

1

11 Eylül 2012

Sultangazi Karakolu/İstanbul

1

7

20 Ağustos 2012

Gaziantep

10

66

25 Mayıs 2012

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü/Kayseri

4

16

Türkiye’de özellikle 2012 yılından sonra artmaya başlayan ve 2015 ve 2016 yıllarında
artarak devam eden terör eylemlerinin, Türk ekonomisini ve Türk turizmini hedef aldığı
değerlendirilebilir. 2015 yılı sonrasındaki terör eylemlerinin büyük bir kısmının katliam
şeklinde gerçekleştirilmiş olması ve özellikle İstanbul’daki turistik mekânlarda
düzenlenmesiyle dış basında yer almaya başlamış ve dış basında Türkiye’nin turistler
için güvenliği konusu tartışılmaya başlanmıştır.
Türkiye Küresel Güvenlik Endeksinde,2015 yılında 135, 2014 yılında 128. sırada yer
alırken, 2016 yılında 163 ülke arasında 145’inci sıraya kadar gerilemiştir (bkz. Tablo 4).
Tablo 5’de görüldüğü gibi 2015 yılındaki Küresel Terörizm İndeksinde ise Türkiye 5.737
puan ile 27. Sırada yer almıştır. Türkiye’nin hem Küresel Güvenlik İndeksinde hem de
Küresel Terörizm İndeksindeki yeri turizmi de olumsuz etkilemiştir. Tablo 1, 3, 4 ve 5 bir
arada değerlendirildiğinde, terör eylemlerindeki artışın turizm üzerindeki etkisi kolayca
görülebilir.
Turizmin Üzerindeki Terör Etkisini Azaltmak için Alınabilecek Önlemler
Özellikle 2012 yılı sonrasındaki terör eylemleri incelendiğinde, terörün amacının toplum
üzerinde korku yaymanın yanı sıra ekonomiyi hedef aldığı görülebilir. Terör
eylemlerinde en önemli hedeflerden birisinin de turizm olduğu açıktır. 2016 yılındaki
turist sayısındaki düşüşün en önemli nedenlerinden birsinin Rusya ile yaşanan
sorunlardan daha çok terör eylemlerindeki artış ve bunun özellikle dış basında geniş bir
şekilde yer alması ve Türkiye’nin turizm açısından güvenli olmadığı konusundaki
haberler olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle yurt dışındaözellikle de Almanya
ve İngiltere gibi yoğun turistin geldiği ülkelerde Türkiye’de güvenlik sorununun
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olmadığı ve terör eylemlerinin yerel olduğu mutlaka işlenmelidir. Aynı zamanda,
terörizmin sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok bölgesinde olduğu ve olabileceği de
işlenmelidir.
Özellikle turistlerin çok yoğun kullandıkları hava limanlarında güvenlik tedbirleri çok
daha sıkı bir şekilde alınmalı ve güvenlik tedbirlerinin hava limanları girişinin dışında
yapılması sağlanmalıdır. Böylece hava limanlarının terör eylemleri ile birlikte
anılmasının önüne geçilmelidir.
Tablo 4.Küresel güvenlik indeksi
Ülke
İzlanda
Danimarka
Avusturya
YeniZellanda
Portekiz
ÇekCumhuriyet
i
İsviçre
Kanada
Japonya
Slovenya
Finlandiya
İrlanda
Butan
İsveç
Avustralya
Almanya
Norveç
Belçika
Macaristan
Singapur
Hollanda
Polonya
Mauritius
Slovakya
İspanya
Hırvatistan
Şili
Botsvana
Bulgaristan
Malezya
Romanya
Letonya
Kosta Rika

201
6
Sır
1
a2
3
4
5
6

201
5
Sır
1
a2
3
4
11
10

201
4
Sır
1
a2
3
4
18
11

201
3
Sır
1
a2
4
3
18
14

Ülke
Kuveyt
Laos
Güney Kore
Arnavutluk
Namibya
Timor-Leste

201
6
Sır
51
a
52
53
54
55
56

201
5
Sır
33
a
41
42
52
48
58

201
4
Sır
37
a
38
52
65
48
69

201
3
Sır
37
a
39
47
69
46
51

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

5
7
8
15
6
12
18
13
9
16
17
14
22
24
20
19
25
23
21
27
29
31
32
28
26
40
34

5
7
8
14
6
13
16
11
15
17
10
9
21
25
20
23
24
19
26
26
30
36
32
33
35
39
42

5
8
6
13
7
12
20
9
16
15
11
10
23
16
22
25
21
33
27
28
31
32
35
29
30
41
40

Karadağ
Tanzanya
Vietnam
Bosna-Hersek
B.A:E.
Ekvator G.
Lesotho
Tunus
Moldova
Togo
Arjantin
Mozambik
Nikaragua
Senegal
Kıbrıs
Benin
Liberya
Umman
Kazakistan
Ekvator
Kosova
Nepal
Gabon
Paraguay
Bolivya
Yunanistan
Bangladeş

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
72
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

57
64
56
53
50
81
63
76
70
71
60
80
74
49
68
77
78
74
87
84
69
62
66
89
90
61
84

55
59
45
61
40
93
50
79
71
80
43
82
58
72
51
100
84
59
103
85
64
76
68
73
70
86
98

73
55
41
71
36
89
50
77
74
67
60
61
66
85
49
104
80
45
78
83
72
82
76
84
86
68
105
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Katar
Uruguay

34
35

30
44

22
29

19
24

Trinidad
Gürcistan

84
85

97
79

89
111

90
139

Estonya
Litvanya
Madagaskar
İtalya
Zambiya
Tayvan
Endonezya
Sierra Leone
Gana
Malavi
Fransa

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

38
37
67
36
55
35
46
59
54
51
45

31
46
66
34
44
28
54
66
61
77
48

38
43
90
34
48
26
54
59
58
74
53

Küba
Peru
Burkina Faso
Haiti
Svaziland
Fas
Gambiya
Jamaika
Makedonya
Guyana
Ürdün

85
85
88
89
90
91
92
92
94
95
96

82
92
83
98
101
86
99
109
71
92
71

75
119
78
99
87
63
94
107
87
83
56

65
114
87
92
88
57
93
117
79
70
52

İngiltere

47

39

47

44

Sri Lanka

97

114

105

110

Sırbistan

48

47

52

62

Angora

98

88

102

102

Panama
Moğolistan

49
50

64
43

57
41

56
64

99
99

96
100

90
95

99
94

Uganda
Gine
Amerika
Kamboçya
Brezilya
Belarus
Türkmenistan
Cezayir
Özbekistan
Ermenistan
Honduras

100
101
103
104
105
106
106
108
109
110
111

111
117
94
111
103
110
106
104
113
91
116

110
118
101
106
91
92
95
114
104
97
117

106
116
100
115
81
96
103
119
124
98
123

PapuaYeniGine
DominikCumhuri
yeti
GüneyAfrika
Zimbabve
Ruanda
SuudiArabistan
Kamerun
Kenya
Bahreyn
İran
Azerbaycan
Eritre
Çad

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

136
125
139
95
134
133
107
138
132
127
140

122
148
137
80
113
132
111
131
123
124
142

121
149
135
97
108
136
95
137
126
120
138

El Salvador
Nijer
KongoCumhuri
yeti
Myanmar
Gine-Bissau
Guatemala
FildişiSahili
Kırgızistan
Tayland

111
113

123
129

116
121

112
127

Mali
Burundi

137
138

128
130

135
130

125
144

114

115

109

107

Filipinler

139

141

134

129

115
116
117
118
124
125

130
120
118
105
121
126

136
145
115
140
125
126

140
132
109
151
131
130

Meksika
Hindistan
Mısır
Venezuella
İsrail
Türkiye

140
141
142
143
144
145

144
143
137
142
148
135

138
144
143
129
149
128

133
141
113
128
150
134

Kaynak: GPI, 2016
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Sıra

Ülke
1

Irak

2
3

Tablo 5. 2016 yılı küresel terörizm indeksi
Skor
Sıra
Ülke

Skor

10

49

Malezya

3.579

Afganistan
Nijerya

9.233
9.213

50
51

Etiyopya
Nijerya

3.544
3.485

4

Pakistan

9.065

52

Senegal

3.467

5

Suriye

8.118

53

Almanya

3.442

6

Hindistan

8.108

54

İtalya

3.364

7

Yemen

7.642

55

Burundi

3.342

8

Somali

7.600

56

Ruanda

3.334

9

Libya

7.290

57

Peru

3.316

10

Tayland

7.279

58

FildişiSahili

3.141

11

Filipinler

7.270

59

Avustralya

3.114

12

Ukranya

7.200

60

İsveç

3.083

13

Mısır

6.813

61

Kıbrıs

3.Ağu

14
15

OrtaAfrika Cum.
Güney Sudan

6.721
6.712

62
63

Kosova
Nikaragua

3.018
2.928

16
17

Sudan
Kolombiya

6.686
6.662

64
65

Norveç
İspanya

2.738
2.622

18

Kenya

6.660

66

Dominik Cum.

2.581

19
20
21

Kongo
Kamerun
Lübnan

6.487
6.466
6.376

67
68
69

Cibuti
Çek Cum.
Madagaskar

2.567
2.484
2.444

22
23
24
26
27
28
29
30
31
32

Çin
Rusya
İsrail
Mali
Türkiye
BirleşikKrallık
Yunanistan
Uganda
Bahreyn
Nepal

6.294
6.207
6.034
5.871
5.737
5.613
4.976
4.894
4.871
4.791

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Bulgaristan
Gürcistan
Kanada
Makedonya
Brezilya
Çad
Venezuella
Belarus
Arnavutluk
Avusturya

2.421
2.373
2.297
2.252
2.207
2.142
2.139
2.125
2.116
2.088

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Endonezya
Cezayir
Amerika
Fransa
Mozambik
GüneyAfrika
İran
Paraguay
Myanmar

4.755
4.750
4.613
4.553
4.386
4.231
4.222
4.094
4.Ağu

80
81
82
83
84
85
86
87
88

Honduras
Guatemala
Belçika
Kazakistan
Tacikistan
Ürdün
Kırgızistan
Zimbabve
Arjantin

2.077
2.009
1.977
1.881
1.869
1.751
1.722
1.700
1.674

42
43
44
45

Sri Lanka
SuudiArabistan
Meksika
Tanzanya

4.077
4.006
3.985
3.979

89
90
91
92

Eritre
Trinidad ve Tobago
BosnaHersek
Fas

1.636
1.583
1.516
1.446
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46
47
48

Şili
Tunus
İrlanda

3.969
3.697
3.663

93
94
95

Azerbaycan
Gana
İsveç

1.381
1.381
1.349

96

İzlanda

1.219

110

Portekiz

0.267

97

Liberya

1.219

111

Angola

0.243

Gine
Macaristan
YeniZellanda
BAE
KongoDem.Cum.
Karadağ
Ekvator
Hollanda
Sırbistan
Bhutan
Burkina Faso
Mauritania
Portekiz

1.187
1.187
1.187
1.045
0.823
0.659
0.577
0.429
0.41
0.305
0.305
0.305
0.267

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Jamaika
Kamboçya
Gine-Bissau
Tayvan
Ermenistan
Hırvatistan
Danimarka
Bolivya
Estonya
Laos
Moldova
Kuveyt

0.229
0.153
0.153
0.153
0.115
0.115
0.091
0.076
0.076
0.038
0.038
0.019

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

SONUÇ
Turizm sektörü terör eylemlerinden ve şiddetten çok çabuk etkilenebilmektedir. Turizm
bir zorunluluk değil gezme, görme, tanıma ve eğlenmeye odaklanmıştır. Bu nedenle
güvenlik ile ilgili bir sorun yaşandığında turistlerin tercihleri kolaylıkla
değişebilmektedir.
Türkiye’nin Rusya ile uçak düşürülmesi sonrasında yaşanan sorunları çözmesinin turist
sayısında artış sağlayabileceği düşünülebilir, ancak bunun çok sınırlı kalabileceği
değerlendirilmelidir. Türkiye’deki terör eylemlerindeki artışın en büyük nedenlerinden
birisinin Türk ekonomisini ve turizm sektörünü etkilemek amacı ile gerçekleştirildiği göz
önünde bulundurularak tedbirler alınmalıdır. Özellikle dış basında Türkiye’nin terörle
dışındaki konular ile anılmasının yolları aranmalıdır.
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ÖZET
Müşteri tatmininin artırılmasında çalışanların görevlerini başarı ile yapmalarının dışında
yaratıcı davranışlar göstermeleri de belirleyici olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı,
çalışanlarının yaratıcılığına örgütsel destek algısının, iş stresinin, işin anlamlılığının ve
proaktif kişilik özelliklerinin etkisini belirlemektedir. Bu kapsamda İzmir’de faaliyetini
sürdüren beş yıldızlı bir otelde alan araştırması yapılmıştır. Araştırmada veriler söz
konusu değişkenleri kapsayan bir anket formu ile 1-15 Temmuz 2016 tarihlerinde basit
tesadüfi örnekleme yöntemi tercih edilerek yapılmış olup, araştırma sonunda 184 geçerli
anket toplanmıştır. Ölçeklerin geçerliliği ve güvenirliği tespit edildikten sonra önerilen
hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda örgütsel
desteğin, iş anlamlılığının ve proaktif kişilik özelliklerinin çalışanların yaratıcılığını
artırdığı belirlenmiştir. Buna bağlı olarak otel yöneticilerine çalışanlarının yaratıcılıklarını
artırmak için örgüt içindeki karar ve uygulamalarını desteklemeleri, önem ve değer
verdikleri görevleri yapmalarına fırsat vermeleri ve proaktif kişilik özelliklerine sahip
çalışanları örgütte konumlandırmaları önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: İşgören yaratıcılığı, örgütsel destek, işin anlamlılığı, iş stresi, otel
işletmeleri.
GİRİŞ
Otel işletmeleri insan odaklı ürün üreten işletmeler olarak değerlendirildiğinde,
çalışanların yaratıcılıklarının önemi anlaşılmaktadır. Çalışanlar genellikle kurulmuş olan
düzeni korumaya çalışmakta, belirsizliğin ve yaratıcı davranışların başarısızlık ile
sonuçlanma ihtimalini göz önünde bulundurarak iş kaynaklı stresi arttırma olasılığına
karşı kararlara katılma konusunda hassas olmaktadırlar (Hon, 2013: 167). Ancak,
çalışanların yaratıcı rol kimlikleri, yaratıcı öz etkinlikleri (Wang vd., 2014:86), kişisel ve
içeriksel unsurları, yaratıcılıklarını arttırmaktadır (Joo vd., 2014: 307). Başka bir ifade ile
çalışanların inisiyatif alabilmeleri ve becerilerinin çeşitliliği ile kişisel özelliklerinin bireysel
yaratıcılık açısından önemli olduğu bulunmuştur (Chena, 2011:3457).
Otel işletmelerinin istedikleri finansal ve finansal olmayan amaçlarına ulaşılabilmeleri için
müşterileri tatmin etmeleri gerekmektedir. Bunun başarılması için ise çalışanların müşteri
ihtiyaç ve isteklerine hızla cevaplar verebilmeleri (Bowen ve Lawler, 1992), yenilikçi ve
yaratıcı olmaları gerekmektedir (Secchi vd., 2016). Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın
amacı, işin anlamlılığı, proaktif kişilik özellikleri, iş stresi ve örgütsel destek algısının otel
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çalışanlarının yaratıcılığı üzerindeki etkisini tespit etmek olarak belirlenmiştir. Çalışmada
öncelikle söz konusu değişkenlere ait kısa bir kuramsal çerçeve sunulduktan sonra
araştırmanın hipotezleri gerekçelendirilmiştir. Devamında araştırmanın yöntemine ilişkin
açıklamalarda bulunulduktan sonra bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda yer
alan sonuç ve öneriler bölümünde ise, araştırma bulgularına bağlı olarak, hem otel
yöneticilerine yönelik önerilerde bulunulmuş hem de araştırma bulguları alanyazında var
olan diğer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Algılan örgütsel destek, çalışanların örgütlerinde kendilerini güvende hissetmeleri ve
örgütleri tarafından desteklenmelerine yönelik algılarını ifade etmektedir (Özdevecioğlu,
2003: 116). Algılanan Örgütsel Destek Teorisine göre çalışanlar örgütlere kişisel özelikler
atfetmekte ve örgüte yaptıkları katkının hangi ölçüde gerçekleştiğini ve örgütün refah
düzeyini önemsemektedirler. Bu teoriye göre, örgütler çalışanlarındaki artan çabayı fark
edip ödüllendirdikleri, onların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşıladıkları taktirde
çalışanlarda örgütleri tarafından önemsendikleri algısı yaratmaktadırlar (Eser, 2011:368).
Proaktif olma, insanların geleceği kafasında canlandırabilmesi ve istenilen hedeflere veya
amaçlara ulaşmak için somut eylem adımları belirlemede inisiyatif alabilmesi olarak ifade
edilmektedir (Presbitero, 2015: 527). Proaktif kişilikte olanlar, durumsal zorlamalar
karşısında sınırlandırılmamış olan ve çevresel değişimi etkileyen, fırsatları kollayan,
inisiyatif alan, harekete geçebilen ve değişimi gerçekleştirene kadar sabır gösteren
kişilerdir (Bateman ve Crant,1993:105). Proaktif kişilik güçlü içsel motivasyon üreten sabit
bir kişilik özelliğidir. Proaktif kişilik özelliklerine sahip olan çalışanlar, iç veya dışsal
kısıtlamalar ile sınırlı kalmadan hedeflerine ulaşana kadar azimle çaba göstermektedirler
(Presbitero, 2015: 534).
İş stresi, aşırı iş yükü ve performans üzerine geri bildirim eksikliği şeklinde tanımlanmıştır
(Tongchaiprasit ve Ariyabuddhiphongs, 2016: 33). İş ile ilgili stres büyük ölçüde psikolojik
etkilerden, çevresel faktörler ve örgüt ikliminden etkilenebilmektedir (Jung ve Yoon, 2013
:494). Stresin ana kaynağı işletmelerin özgün kuralları ve çalışma ortamı olarak
tanımlanmaktadır (Jung ve Yoon, 2013 :497). İş stresi çalışanların bir görevden bıkkınlıkları
ile ortaya çıkmakta ve duygusal tükenmişlik yaşamalarına neden olmaktadır (Hon, 2013:
163). Buna karşılık stres, problemleri çözmek üzere çalışanları özgün fikirler ve yöntemler
üretme konusunda zorlayıcı olabilmekte ve rekabet avantajı da yaratabilmektedir (Hon
vd., 2013: 416). Çalışanlar stres karşısında işten ayrılabilir, işinde çalışmayı sürdürerek
mevcut stresli koşullarını iyileştirmek amacı ile yeni fikirler oluşturulmaya çalışabilir
(voice); işinde kalarak herhangi bir yenilik yapmadan statükoyu kabul ederek pasif tepki
gösterebilir (sadakat) veya işletmede kalabilir ve pasif çekilme davranışları
sergileyebilirler. Ayrıca iş ile ilgili çabalarını da en aza da indirebilirler (Hon vd., 2013: 417).
Yaratıcılık yeni ve yararlı fikirleri üretmek konusuna vurgu yapmaktadır (Joo vd., 2014:
301). Çalışanlar olumlu bir ruh hali deneyimlediklerinde daha efektif ve yaratıcı
davranışlar göstermektedirler. Bu durum çalışma verimliliğini ve etkinliğini
yükseltmektedir (Liu, 2016: 877). Çalışanların yaratıcılıklarını arttırmak kültür değişimi,
liderlik gelişimi ve işlerin yeniden tasarımı unsurlarını birleştiren, bütüncül bir strateji
gerektirmektedir (Joo vd., 2014: 311).
Günümüzde insanlar pek çok kaynağa başvurup işin anlamlılığını araştırmak için zaman
harcamaktadırlar. Öyle ki harcadıkları bu zamanın neredeyse çalışma zamanlarından
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daha fazla olduğu tahmin edilmektedir (Steger vd., 2012:1). Anlamlılık alanyazında pozitif
değer olarak ifade edilmektedir. Anlamlı iş ise “meaningful work” pozitif olarak
deneyimlenmekte ve bireyler için pozitif anlam olarak ifade edilmektedir (Rosso vd., 2010:
95). Oldham ve Hackman’a (1976:256) göre, işin anlamlılığı bireyin işi deneyimlemesi
esnasında işi anlamlı, değerli ve zaman harcamaya değer bulması ile ilgilidir. Nicolas vd.
(2016:4) işin anlamlılığını tanımlanırken üç bileşenden bahsetmişlerdir. Bunlardan ilki
önceki hayatınızın sizin için anlamı ve iş deneyimi, ikincisi hayatınızın yönü, gelecek
planlarınız, üçüncüsü ise çevrenizi ve kendinizi nasıl algıladığınızla ilgilidir. Rosso vd.
(2010: 95-108)’ne göre ise işin anlamlılığı dört kaynaktan oluşmaktadır. Bunlar özbenlik
(değerler, motivasyon, inançlar), diğerleri (çalışma arkadaşları, liderler, gruplar, toplum
ve aile), iş ortamı (görev tanımı, örgüt misyonu, finansal durumlar, kültür) ve manevi
hayattır (Rosso vd., 2010: 95-108). Bütün bu kaynakların işin anlamlılığı üzerinde etkisi
bulunmaktadır.
Hipotezler
Örgütsel destek algısının çalışanların yaratıcılığına olan etkisini Sosyal Değişim Teorisine
ve Karşılıklılık Norm Teorisine bağlı olarak açıklamak mümkündür. Sosyal Değişim
Teorisi ve Karşılıklılık Norm Teorisi hem işverenlerin hem de işgörenlerin duygusal olarak
birbirlerine bağlanabilmeleri üzerine kurulmuştur (Burke, 2003). Sosyal Değişim Teorisi
insanların kendilerine zorunda olmadığı halde yardım etmesi karşılığında gelecekte ondan
yardım beklemesine dayanmaktadır (Blau, 1964). Buna göre örgütsel destek algısı yüksek
olan çalışanların örgütlerine olumlu davranışlarla karşılık vermeleri beklenmektedir
(Cropanzano ve Mitchell, 2005). Karşılıklılık Norm Teorisine göre ise insanlar kendilerine
yardım edenlere karşı yükümlülük hissedip onlara karşılık vereceklerdir (Gouldner, 1960).
Yapılan araştırmalar (Eisenberger vd. 2001; Rhoades ve Eisenberger, 2002:711; Yu ve
Frenkel, 2013: 1165; Akın, 2008; Eser, 2011: 367) ve ilgili teorilere bağlı olarak örgütleri
tarafından desteklendikleri algısına sahip çalışanların müşteri tatminini artırmak ve
dolayısıyla örgütsel verimliliğe daha fazla katkıda bulunmak için sahip oldukları
yetenekleri kullandıklarını söylemek mümkündür. Bu nedenle çalışanların örgütsel destek
algısının yaratıcı davranışlar göstermesi beklendiği için H1 hipotezi geliştirilmiştir.
H1. Örgütsel destek algısı çalışanların yaratıcılığını pozitif olarak etkiler.
Otel işletmeleri müşteriler ile doğrudan ilişkinin fazla olduğu ve insan odaklı hizmet
sunan işletmeler arasında yer almaktadır. Bu işletmelerde hizmet kalitesinin en önemli
unsuru çalışanın hizmet performansıdır (Hon, 2013: 163). Mevcut durumdan memnun
olmayan çalışanlar, çalışma koşullarını iyileştirmek için yeni yollar ve yaratıcı yaklaşımlar
ararken, stres değişim için tetikleyici olabilmektedir (Hon vd., 2013: 417). Meydan okuma
yönlü stres, ağır bir iş yükü ile ilgili görevler, zaman baskısı ve yüksek sorumluluk düzeyi
gibi başarı için meydan okuma ile ilgili strestir. Bu stres çalışanın yaratıcılığı ile olumlu
yönde ilişkilidir. Buna karşılık, engelleyici stres ile çalışan yaratıcılığı negatif yönde ilişkili
olduğu bulunmuştur (Hon vd., 2013: 417). İş stresi yaşayan çalışanların gerek fiziksel
gerekse psikolojik sağlıklarının bu stresten olumsuz etkilenebilmektedirler. Bu durumda
stres düzeyi düşük iken başarılı oldukları görevlerde stresin artması ile birlikte başarıları
buna bağlı olarak azalabilmektedir. Ayrıca iş stresi yaşayan çalışanların örgüte yönelik
tutum ve davranışlarında istenilmeyen yönde değişimler görülebilmektedir. Yapılan
açıklamalar ve araştırmalara (Hon vd. 2013) bağlı olarak iş stresi yaşayan çalışanların
yaratıcılığının bu stresten olumsuz olarak etkilenmesi beklenmektedir.
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H2. İş stresi çalışanların yaratıcılığını negatif olarak etkiler.
Turizm ve ağırlama endüstrisi tutkulu ve proaktif kişiliğe sahip olan çalışanları talep
etmektedir. Bir işletme proaktif kişiliğe sahip olan çalışanlarında yaratıcılığı destekleyen
çevresel faktörleri sağlayabilirse, söz konusu çalışanların içsel motivasyonları
güçlendirilebilmekte ve yaratıcılığa dönüştürülebilmektedir (Horng vd., 2016: 34). Yüksek
proaktif kişiliğe sahip olan çalışanlar, yöneticileri ile iletişime geçme veya geri bildirim
alma gibi kendi yaptıkları çabalar ile iş performanslarını iyileştirmeleri konusunda daha
istekli olmaktadırlar (Li vd., 2014: 11-13). Proaktif kişilik özelliklerinin içsel motivasyon
başta olmak üzere (Horng vd., 2016) kariyer uyumu (Hou vd. 2014; Tolentino vd., 2014),
sesli düşünme (Xie vd., 2014) tutum ve davranışlarını artırmasına bağlı olarak proaktif
kişilik özelliklerine sahip çalışanların yeni yöntemleri araştırma ve uygulamaya daha fazla
istekli olacakları varsayılarak H3 hipotezi geliştirilmiştir.
H3: Çalışanların proaktif kişilik özellikleri yaratıcılıklarını pozitif olarak etkiler.
Çalışanlar için işin anlamlılığı arttıkça işten ayrılma ve işe olan devamsızlık azalmaktadır.
Yaptıkları işleri anlamlı bulan çalışanların işlerine bağlılığı artmakta ve işyerinde olumlu
tavır sergilemekte oldukları belirlenmiştir. Psikolojik olarak yaptıkları işlerin kendilerine
katkı sağladığını düşünen çalışanların üretkenliği ile birlikte motivasyonları da
yükselmektedir (Yung ve Yoon, 2016: 65). Özellikle işlerini anlamlı bulan çalışanlar gerek
örgüt çıkarlarını gerek ise kendi kişisel gelişimlerini önemsemekte, kendilerini örgütlerine
daha kolay adapte ederek olumlu davranışlar sergilemektedirler (Steger vd., 2012: 2).
Yapılan açıklamalara bağlı olarak işin anlamlılık düzeyinin çalışanların yaratıcılığını
artması beklendiği için H4 hipotezi önerilmiştir.
H4. İşin anlamlılığı çalışanların yaratıcılığını pozitif olarak etkiler
YÖNTEM
Ölçme Aracı
Araştırmada ölçme aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır. Bu forma söz konusu
değişkenlere ilişkin ölçekler ve katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla
belirlenen ifadeler yer almaktadır. Çalışanların örgütsel destek algılarını ölçmek için
Eisenberger vd. (1986) tarafından 36 madde olarak geliştirilen, Stassen ve Ursel (2009)
tarafından 10 madde ve tek boyut olarak kısaltılan, Turunç ve Çelik (2010) tarafından
Türkçeye uyarlaması yapılan Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinden yararlanılmıştır.
Çalışanların yaptıkları işin anlamlılığına yönelik algılarını belirlemek için ise Sprietzer
tarafından geliştirilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeğinin Anlamlılık Boyutundan
yararlanılmıştır. Söz konusu ölçek toplamda 12 maddeden oluşmakta olup, anlamlılık
boyutu 3 maddeden ibarettir. Çalışanların iş streslerini belirlemek amacıyla ise House ve
Rizzo (1972) tarafından geliştirilen 7 maddelik İş Stresi Ölçeğinden Efeoğlu’nun (2006)
çalışmasında kullandığı hali ile yararlanılmıştır.
Çalışanların kişilik özelliklerini proaktif kişilik kapsamında değerlendirmeleri için 10
maddeden ve tek boyuttan oluşan Bateman ve Crant (1993) tarafından geliştirilen
Proactive Personality Scale’den –Proaktif Kişilik Ölçeği- yararlanılmıştır. Otel
çalışanlarının yaratıcığını ölçmek için Jaiswal ve Dhar (2015) tarafından geliştirilen 4
maddeden oluşan Employee Creativity Scale’dan -İşgören Yaratıcılığı Ölçeğiyararlanılmıştır. Söz konusu iki ölçmek araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Çeviri yapılırken öncelikle araştırmacılar birbirlerinden bağımsız olarak maddeleri
İngilizceden Türkçeye çevirmişlerdir. Daha sonra yapılan çeviriler karşılaştırılarak
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araştırmacıların hem fikir oldukları Türkçe maddeler belirlenmiştir. Belirlenen Türkçe
maddeler alan uzmanı olan farklı iki araştırmacı tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Alan
uzmanları tarafından Türkçeden İngilizceye çevrilen maddeler ile ölçeğin orjinal
maddeleri arasında önemli oranda benzerlik olması nedeniyle araştırmacıların çevirisini
yaptığı Türkçe maddelerin alan araştırmasında kullanılmasına karar verilmiştir.
Yararlanılan tüm ölçeklerin yanıt kategorileri Kesinlikle Katılmıyorum (1)’den Kesinlikle
Katılıyorum (5) olacak şekilde sıralanmıştır.
Evren ve Örneklem
Bu araştırma İzmir’de faaliyetlerini sürdüren 5 yıldızlı uluslararası zincir bir otelin
çalışanlarına yönelik olarak yapılmıştır. Söz konusu otel İzmir’in Konak İlçesinde faaliyet
göstermekte olup, iş turizmine hizmet etmektedir. Otelde toplam 402 oda bulunmakta
olup, çalışan sayısı toplam 380 kişidir.
Otel yönetiminden gerekli izin alındıktan sonra 1-15 Temmuz 2016 tarihlerinde alan
araştırması
anketlerin
araştırmacılar
tarafından
bizzat
doldurtmaları
ile
gerçekleştirilmiştir. Toplam 196 ankete ulaşılmış olup, eksik ve özensiz doldurulduğu
anlaşılan anketler çıkartıldıktan sonra 184 geçerli ankete ulaşılmıştır. Araştırmayı otel
yönetimi desteklediği için tüm çalışan sayısı ve bağlı bulundukları departmanlar
bilinmektedir. Araştırmada evrene dâhil edilen her çalışanın eşit ve bağımsız seçilme
olması araştırmacılar tarafından tercih edildiği için Olasılığa Dayalı Örnekleme
yöntemlerinden Basit Tesadüfi Örnekleme yöntemi ile veriler toplanmıştır. Otel
yöneticileri araştırmacıların işletmede bulunduğu saatlerde çalışan otel çalışanların
tamamının anket uygulamasına katılımını sağlamak için özen göstermişlerdir. Yöneticileri
tarafından yönlendirilen çalışanlar, araştırmacılara işletme tarafından tahsis edilen odada
anketleri doldurmuşlardır. Araştırmacılar yönlendirilen her çalışanı araştırmaya dahil
etmişlerdir. Araştırmacılar hem sabah hem de akşam vardiyasında otelde bulunarak her
iki vardiyada çalışan personelin araştırmaya katılımını sağlamışlardır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan otel çalışanlarının çoğunluğu kadın (%63 111 kişi) ve bekâr (%62 102
kişi), önemli bir bölümü ise lise ve üzerinde eğitimli (%79 139 kişi), 36 yaş ve üzerinde (%70
117 kişi) kişilerden oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların yarısından fazlası yiyecek içecek
(%33 53 kişi) ve kat hizmetleri departmanında (%23 36 kişi) çalıştıklarını beyan etmişlerdir.
Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğini belirlemek için
açıklayıcı –keşfedici- faktör analizi uygulanmıştır. Analizlerde faktör yüklerinin en az 0,40
olması, her bir faktörün en az 3 maddeden oluşması, binişik durumdaki maddeler
arasındaki yük farkının en az 0,10 olması ve Varimax döndürme yönteminin kullanılması
varsayım olarak kabul edilmiştir.
Tablo 1: İşgören Yaratıcılığı Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yükü
İşgören Yaratıcılığı
Problemleri çözerken yeni fikir ve yöntemler
ararım.
Alışılmamış ancak uygulanabilir fikirler
geliştiririm.
İşimi yapabilmek için fırsatlar belirlerim.

Özdeğeri
2,962

,878
,862
,862
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Açıklanan
Varyans
74,045

Ort.

Alfa

4,1145 ,882

İşimi yaparken yaratıcı davranırım.
,840
KMO=0,834 Barlett’s Test of Sphericity=384,194 Sig.=,000

İşgören Yaratıcılığı Ölçeğine ilişkin faktör ve güvenirlik analizi sonuçları Tablo 1’de yer
almaktadır. Ölçeğin orijinalinde olduğu gibi 4 maddeden oluştuğu, KMO değerinin %83
olduğu, toplam varyansın yaklaşık %74’ünü açıkladığı, ölçmek maddelerine verilen puan
ortalamalarının 4,11 olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ölçeğin güvenirlik değeri α=0,88 olarak
bulgulanmıştır.
Örgütsel Destek Algısı Ölçeğinin geçerliğini ve güvenirliğini belirlemek için yapılan
analizlere ilişkin bilgiler Tablo 2’de özetlenmiştir. Yapılan faktör analizinde 3 madde
belirlenen varsayımlara uygun olmadığı için analiz kapsamından çıkartılmıştır. Daha
sonra kalan 7 madde ile faktör analiz tekrarlanmış ve KMO değeri %90 olarak
bulgulanmıştır. Ayrıca madde faktör yüklerinin 0,861 ile 0,640 arasında değiştiği,
maddelerin toplam varyansın yaklaşık %60’ını açıkladığı tespit edilmiştir. Tek boyuttan
oluşan ölçeğin güvenirlik değeri α=0,89 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 2. Örgütsel Destek Algısı Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yükü
Örgütsel Destek Algısı
Çalıştığım otel işimi en üst düzeyinde
,861
gerçekleştirebilmem için elinden geleni yapar.
Çalıştığım otelde benim hedeflerime ve
,846
değerlerime güçlü bir şekilde saygı gösterilir.
Çalıştığım otelde, işteki başarılarımla gurur
,834
duyulur.
Çalıştığım otel, işimi olabildiğince ilgi çekici hale
,794
getirmeye çalışır.
Çalıştığım otelde, işteki genel tatminim dikkate
,787
alınır.
Çalıştığım otelde, otelin yararına olan
,675
katkılarıma değer verilir.
Eğer işten çıkmaya karar verirsem, çalıştığım otel
,640
kalmam için beni ikna etmeye çalışır.
KMO= 0,903 Barlett’s Test of Sphericity=661,506 Sig.=,000

Özdeğeri Açıklanan
Varyans
4,268 60,972

Ort.

Alfa

3,5815

,890

İş Stresi Ölçeğinin geçerliliğini belirlemek için yapılan faktör analizinde 1 madde
belirlenen varsayımları karşılamadığı için analizden çıkartılmıştır. Kalan 6 madde ile
tekrarlanan faktör analiz sonucunda KMO değeri %89 ve toplam açıklanan varyans
yaklaşık %51 olarak belirlenmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,818 ile 0,459
arasında, ölçeğin ortalaması 2,88 olarak bulgulanmıştır. Ayrıca ölçeğin güvenirlik değeri
α=0,802 olarak belirlenmiştir.
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Tablo 3. İş Stresi Ölçeğinin faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yükü

Özdeğeri

İş Stresi
3,086
İşimden dolayı kendimi sinirli
,818
hissediyorum.
Oldukça büyük bir gerilim altında
,791
çalışıyorum.
İşimle ilgili sorunlar uyku sorunu
,777
yaşamama neden oluyor.
Farklı bir işte çalışıyor olsam sağlığım
,765
muhtemelen daha iyi olur.
Otelde düzenlenen toplantılar öncesi
,625
kendimi gergin hissediyorum.
İşim sağlımı doğrudan etkilemeye
,459
yatkındır.
KMO=0,819 Barlett’s Test of Sphericity=338,147 Sig.=,000

Açıklanan
Varyans
51,432

Ort.

Alfa

2,8775

,802

Proaktif Kişilik Ölçeğine ilişkin faktör ve güvenirlik analizi sonuçları Tablo 4’de
özetlenmiştir. Tabloya göre ölçeğin KMO değeri %91 ve toplam açıklanan varyans yaklaşık
%59’dur. Ölçekte yer alan 7 maddenin faktör yükleri 0,820 ile 0,660 arasında
değişmektedir. Ölçeğin ortalama 4,14 ve güvenirlik değeri ise α=0,91’dir.
Tablo 4. Proaktif Kişilik Özellikleri Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yükü
Proaktif Kişilik Özellikleri
Fırsatları belirlemek konusunda başarılıyımdır.
,820
Bulunduğum her yerde, olumlu bir değişim için
,801
yeterli gücüm vardır.
İşimi yaparken sürekli yeni yöntemler ararım.
,795
Sonucu ne olursa olsun, bir şeye inanırsam onu
,791
gerçekleştiririm.
Hiçbir engel, inandığımı gerçekleştirmemi
,787
engelleyemez.
Hoşlanmadığım bir şey görürsem, onu
,785
düzeltirim.
Başkaları itiraz etse bile, düşündüklerimi
,767
savunurum.
Hayatımı iyileştirmek için sürekli yeni yollar
,693
ararım.
Düşündüklerimin gerçekleştiğini görmek kadar
,660
hiçbir şey beni heyecanlandırmaz.
KMO=0,914 Barlett’s Test of Sphericity=932,471 Sig.=,000

Özdeğeri
5,313

Açıklanan
Varyans
59,032

Ort. Alfa
4,1439 ,912

Çalışmada yararlanılan bir diğer ölçek olan İşin Anlamlılık Ölçeğine ait KMO değeri
yapılan faktör analizi sonucunda %75 olarak belirlenmiştir (Tablo 5). Ölçek maddelerinin
toplam varyansı açıklama oranı %84’dür. Madde faktör yükleri 0,927 ile 0,906 arasında,
ölçeğin ortalaması 4,14 ve güvenirlik değeri α=0,904’tür.
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Tablo 5. İşin Anlamlılık Ölçeğinin Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yükü

Özdeğeri

Anlamlılık Ölçeği
2,524
İşimi yerine getirirken, yaptığım
,927
faaliyetler bana anlamlı gelir.
Yaptığım iş benim için anlamlıdır.
,918
Yaptığım iş benim için çok
,906
önemlidir.
KMO= 0,752 Barlett’s Test of Sphericity=355,640 Sig.=,000

Açıklanan
Varyans
84,148

Ort.

Alfa

4,1419

,904

Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizine ilişkin
bulgular Tablo 6’da yer almaktadır. Tabloya göre çalışanların yaratıcılığının örgütsel
destek algısı (r=0,488 p<0,01), proaktif kişilik özellikleri (r=0,633 p<0,01) ve işin anlamlılığı
(r=0,655 p<0,01) ile arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olmasına rağmen; iş stresi
ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur
Tablo 6. Korelasyon Analizi Sonuçları
1
1

2

1.Çalışanların Yaratıcılığı

3

4

2.Örgütsel Destek Algısı

,488**

1

3.İş Stresi

-,014

-,167*

1

4.Proaktif Kişilik

,663**

,384**

,001

1

5.İşin Anlamlılığı

,655**

,544**

-,145*

,762**

5

1

** p<0,01 *p<0,05
Örgütsel destek algısının proaktif kişilik özellikleri (r=0,384 p<0,01) ve işin anlamlılığı
(r=0,544 p<0,01) ile pozitif yönde ilişkili olduğu, iş stresi (r=-0,167 p<0,05) ile negatif yönde
ilişkili olduğu belirlenmiştir. İş stresinin ise söz konusu değişkenlerden işin anlamlılığı
(r=-0,145 p<0,05) ile negatif yönde; proaktif kişilik özelliklerinin işin anlamlılığı ile (r=0,762
p<0,01) pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında önerilen hipotezleri test etmek için çoklu regresyon analizi
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda çalışmanın bağımlı değişkeni olan işgören
yaratıcılığına örgütsel destek algısı işin anlamlılığı ve proaktif kişilik özelliklerinin anlamlı
bir etkisinin olduğu; iş stresinin ise anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu
nedenle araştırmada geliştirilen H1, H3 ve H4 hipotezleri kabul edilirken H4 hipotezi
reddedilmiştir.
Tablo 7 regresyon denkleminin anlamlılığının yanı sıra hangi değişkenlerin istatistiksel
olarak anlamlı olduğunu ve bu değişkenlerin katsayılarını vermektedir. Belirlilik katsayısı
0,515 olarak hesaplanmış, F istatistiği anlamlı bulunmuştur. Tablo 7’den Yaratıcılık
üzerinde İş Stresi değişkeninin 0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir etkisi olmadığı
söylenebilir. Modelde örgütsel destek algısı değişkenindeki 1 birimlik artışın çalışanların
yaratıcılığı üzerinde 0,21 birim, proaktif kişilik özelliği değişkenindeki 1 birimlik artışın
çalışanların yaratıcılığı üzerinde 0,39 birim, işin anlamlılığı değişkenindeki 1 birimlik
artışın ise çalışanların yaratıcılığı üzerinde 0,25 birim artışa sebep olduğu görülmektedir.
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Tablo 7. Çoklu Regresyon Analiz

Model

Standartlaştırılmamış
Katsayılar
Standart
Β
Hata

,438
,303
(Sabit)
Örgütsel Destek Algısı
,194
,057
İş Stresi
,052
,048
Proaktif Kişilik
,447
,092
İşin Anlamlılığı
,244
,087
a. Bağımlı Değişken: Çalışanların Yaratıcılığı
R=,725 R²=,526 Düzeltilmiş R²=0,515 F= 49,593 Sig.=0,001

Standartlaştırılmış
Katsayılar
Β

,211
,057
,392
,250

t

Anlamlılık

1,446

,150

3,418
1,082
4,849
2,810

,001
,281
,000
,006

SONUÇ VE ÖNERİLER
Kuramsal Çıktılar
İzmir’de faaliyetlerini sürdüren beş yıldızlı bir otelin çalışanları üzerinde yapılan bu
çalışmada, işgörenlerin yaratıcılığına iş stresi, işin anlamlılığı, proaktif kişilik özellikleri ve
örgütsel destek algılarının etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan alan araştırması
sonucunda çalışanların işi anlamlı olarak kabul etmeleri ve örgütleri tarafından
desteklendiklerini algıladıklarında yaratıcılıklarının arttığı, ayrıca çalışanların proaktif
kişilik özelliklerine sahip olmalarının da yaratıcılıklarını pozitif olarak etkilendiği tespit
edilmiştir.
Yapılan alan araştırmalarında proaktif kişilik özellerinin çalışanların öz-yeterliliğini (Chai
vd., 2015), içsel motivasyonlarını (Horng vd. 2016), sesli davranışlarını (Kanten ve Ulker,
2012) arttırdığı belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada da prokaktif kişilik özelliklerinin
çalışanların yaratıcılığını arttırdığı belirlenmiştir. Bu bulgunun, yukarıda belirtilen
proaktif kişilik ile ilgili yapılan araştırma sonuçları ile doğrudan benzerlik göstermemesine
rağmen sonuçları itibariyle çalışanların örgüte yönelik istenilen tutum ve davranışlarına
yol açtığını söylemek mümkündür. Ayrıca yapılan bu çalışmada işini anlamlı olarak kabul
etmenin çalışanların yaratıcılığını artırdığı belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu benzer
konuda daha önce yapılan diğer araştırma (Zhang ve Bartol, 2012; Çekmecelioğlu ve
Özbağ, 2014) bulguları ile de örtüşmektedir.
Otelde desteklendiklerini algılayan çalışanların yaratıcılıkların da arttığı belirlenmiştir. Bu
durum çalışanların bireysel ve mesleki olarak desteklendiklerine inanmaları halinde
örgütsel başarıya ve müşteri tatminine daha fazla katkıda bulunmak için yaratıcı
davranışlar sergileyeceklerini göstermektedir. Bu bulgu yapılan araştırma (Yu ve Frenkel,
2013; Ibrahim vd., 2015) bulguları ile de benzerlik göstermektedir.
Bu araştırma kapsamında iş stresinin çalışanların yaratıcılığını negatif olarak etkileneceği
yönünde de hipotez geliştirilmiştir. Fakat yapılan alan araştırmasında iş stresinin
çalışanların yaratıcılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu
araştırmada stres ve yaratıcılık arasında anlamlı bir ilişkinin olmaması istatistiksel olarak
mümkün olmakla birlikte çeşitli nedenlerle iş stresi yaşayan çalışanların bu stresi örgüte
karşı tutum ve davranışlarında olumlu veya olumsuz olarak yansıttıkları araştırmacılar
tarafından tespit edilmiştir.
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Uygulamaya Yönelik Çıktılar
Beş yıldızlı bir otel çalışanları üzerinde yapılan bu alan araştırmasında çalışanların proaktif
kişilik özelliklerine sahip olmalarının yaratıcılıklarını olumlu olarak etkilediği
belirlenmiştir. Bu bağlamda otel yöneticilerine, müşteri memnuniyeti ve işletme
performansı için çalışanların yaratıcılıklarından yararlanmak istiyorlarsa bölümlere
personel tedarik ederken proaktif kişilik özelliklerine sahip bireylere öncelik vermeleri
önerilebilir.
Bu araştırmada çalışanların işlerini anlamlı bulmalarının yaratıcılıklarını arttırdığı
belirlenmiştir. Yaptığı işi önemli bulan ve yaptığı işe değer veren çalışanların anlamlılık
düzeyi yüksek olmaktadır. Bu nedenle görevlendirmeler yapılırken mümkün olduğu
kadar çalışanların değerli olarak kabul ettiği işlerde görevlendirilmeleri tercih edilmelidir.
Bunu başarabilen departman yöneticileri, çalışanların iş tatminlerine katkıda bulunmak
suretiyle yaratıcılıklarını göstermelerini sağlayabilirler.
Otel çalışanlarının örgütleri tarafından desteklendiklerini algılamaları durumunda
yaratıcılıklarının arttığı belirlenmiştir. Bu bağlamda yöneticiler çalışanların yaratıcı
davranışlar göstermelerini sağlamak için çalışanlara desteklendiklerini hissettirmeleri
yararlı olacaktır. Bunu çalışanların önerilerine değer vererek ve planlama sürecine dahil
ederek yapmaları mümkündür.
Sınırlılıklar
Araştırma bir örnek olay incelemesi olarak tasarlandığı için yapılan tüm öneriler İzmir’de
faaliyet gösteren beş yıldızlı otelleri kapsamaktadır. Bu nedenle araştırma sonuçları benzer
türdeki tüm işletme ve işgörenlere genellenememiştir. Ancak incelenen otel işletmesinin iç
ve dış çevre şartlarına benzer koşullarda faaliyet gösteren otel işletmeleri için bu
araştırmanın sonuçlarına bağlı olarak çıkarımlarda bulunmak mümkündür. Alan
araştırmasında yararlanılan anket yönteminden kaynaklanın temel sınırlılıkları da bu
çalışmada görmek mümkündür. Gelecekte zincirin tek bir işletmesinde değil farklı
ülke/şehir/bölgelerde faaliyet gösteren birden fazla işletmesinde bu araştırma
tekrarlanarak karşılaştırma yapılabilir. Böylelikle dış çevre koşullarına göre farklılıklar
olup olmadığını belirlemek mümkün olabilecektir.
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ÖZET
Bu araştırma, konaklama sektöründe istihdam edilen engelli personelin mevcut
durumunun belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma
yöntemi kullanılmış olup araştırma Antalya ili Alanya ilçesinde gerçekleştirilmiştir.
Araştırma kapsamında 13 konaklama işletmesinde çalışan insan kaynaklarından sorumlu
yöneticiler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde
konaklama işletmelerinde istihdam edilen engelli bireylerin tamamına yakınını erkek
çalışanlar oluşturmaktadır. Çok az sayıda da olsa istihdam edilen bayanlarında fiilen
çalıştırılmadığı sadece çalışıyor gibi gösterip maaşlarının ödendiği görülmüştür. Bununla
birlikte, istihdam edilen engelli bireylerin büyük çoğunluğu ilkokul mezunu olduğu ve
müşteriler ile temas gerektirmeyen departmanlarda istihdam edildikleri belirlenmiştir.
Görüşme yapılan konaklama işletmelerinin engelli personel istihdamında, seçici
davranıp yüksek performans sağlayacaklarını düşündükleri kişileri istihdam etme
eğiliminde oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Engelli çalışanlar, engelli istihdamı, konaklama işletmeleri
GİRİŞ
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de toplumun büyük bir bölümünü oluşturan,
sayıları her yıl önemli ölçüde artış gösteren, genellikle göz ardı edilerek ya da acıma hissi
ile yaklaşılarak toplumun dışına itilen bir kesimin varlığı söz konusudur (Arıkan, 2002:
12; Meşhur, 2011: 76). Bu kesimden kasıt toplumda dezavantajlı gruplar içerisinde yer
alan engelli bireylerdir. Yapılan araştırmalar neticesinde dünya genelinde toplam
nüfusun %15’ini (WHO, 2011: 29), Türkiye’de ise toplam nüfusun 12,29’unu yani yaklaşık
dokuz milyonunu engelli bireylerin kapsadığı belirtilmektedir (Darcy and Small, 2010: 2;
Dalbay, 2009: 22). Literatür incelendiğinde ise sayıları azımsanmayacak kadar büyük bir
kitleyi oluşturan engelli bireylerin pek çok çalışmaya konu edildiği ve bu çalışmaların
ortak noktasının genellikle engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik olduğu
görülmektedir (Engelliler Hakkında Kanun, 2005: 9464; Seyyar, 2008: 81-82;
Marumoagae, 2012:357; Öz ve Orhan, 2012: 46; Genç ve Çat, 2013: 370).
Engelli Amerikalılar Yasası (American Disability Act- ADA) engelliyi, ana yaşamsal
aktiviteleri kısıtlayıcı, fiziksel ya da zihinsel herhangi bir engele/noksanlığa sahip olan ve
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bu tarz bir engeli olduğu diğer insanlar tarafından da kabullenilen kişiler olarak
tanımlamaktadır (Brennan, 2013: 1; Çakmak, 2008: 54).
Engellilik kavramı ise Uluslararası İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (ICF)
tarafından sakatlık, noksanlık, faaliyet ya da katılım sınırlılığı şeklinde ifade edildiği,
aynı zamanda bu sakatlık, noksanlık (bireysel veya fiziksel düzeydeki yeti kaybı)
neticesinde bireyin bir işi yapabilme yeteneğini kaybetmesi ya da kısıtlanması durumu
olarak tanımlandığı görülmektedir (Yaruss ve Quesal, 2006: 93; Allan vd., 2006; İnan vd.,
2013: 723). Bir diğer ifadeyle engellilik aslında çevresel, sosyal ve davranışsal
dışlanmanın bir ürünü olarak görülmektedir. Bu durum ise hem bireyin değerinin
düşüklüğünü göstermekte hem de onun toplumsal uyumunu güçleştirerek çeşitli
aktivitelere katılımını engellemektedir (Darcy ve Pegg, 2011: 470 ).
Günümüz toplumunda çalışmanın önemi gerek bireysel gerekse toplumsal refahın
sağlanması bağlamında herkes tarafından bilinmekte ve pek çok araştırmada bu
konunun önemle vurgulandığı görülmektedir (Aşık, 2010; Ay, 2012; Peters, 2016). Engelli
bireyler için de bir işe sahip olmanın ya da çalışma yaşamına katılmanın büyük önem arz
ettiği ve bu durumun onların topluma kazandırılması yönünde katkı sağlayabileceği
düşünülmektedir (Haveman ve Wolfe, 2000: 1010-1011). Mesleki rehabilitasyon
uzmanları ve profesyoneller tarafından da işin insan hayatında ciddi bir öneme sahip
olduğu ve büyük ölçüde değer taşıdığı kabullenilmekte ayrıca istihdamın temel insani bir
hak olarak görüldüğü belirtilmektedir (Burke vd., 2013: 22). Bütün bu unsurlar göz
önünde bulundurulduğunda engellilerin üretime katılması, kendini gerçekleştirmesi ve
varlığını diğer bireylere kabul ettirebilmesi için istihdam edilmeleri gerektiği
düşünülmektedir. Bu bağlamda bu araştırma, turizm sektöründe istihdam edilen engelli
personelin mevcut durumunun belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir.
ENGELLİ İSTİHDAMININ ÖNEMİ
Engelli bireylerin istihdamının sağlanmasının ve çalışma yaşamına katılıp üretimde
bulunmasının hem kendi kişisel mutluluğuna hem de ülke ekonomisine ve refahına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir (Haveman ve Wolfe, 2000: 1010-1011). Özellikle dünya
sağlık örgütü ve dünya bankasının yayınladığı raporlardan sonra engelli bireylerin
istihdamı ve onların topluma kazandırılması konusu daha çok gündeme gelmeye
başlamıştır (Oliver ve Barnes, 2015: 576).
Bugün dünya nüfusunun %15’i engellilerden oluşmakta (Dünya Sağlık Örgütü, 2011:1)
ve bu sayının dağılımı gelişmekte olan ülkelerle sanayileşmiş ülkeler arasında farklılık
göstermektedir. Yanı sıra engelli bireylerin çalışma durumlarına ilişkin istatistiklerde
farklılıklar olduğu görülmekte ve gelişmekte olan ülkelerde çalışma çağındaki engelli
bireylerin %80-90’nı işsiz iken, sanayileşmiş ülkelerde bu rakam %50 ile %70 arasında
değişmektedir (United Nations, 2007: 1). Görüldüğü üzere engelli bireylerin istihdamı
sağlanmadığı takdirde ülke nüfusu içerisinde büyük bir tüketici toplumla
karşılaşılmaktadır (Gökbay, vd., 2011: 3). Tüketici bireylerin sayısının zamanla artması
ile birlikte ülke içerisindeki kaynakların dağılımına ilişkin birtakım sorunların
görülebileceği tahmin edilmektedir (Meşhur, 2011: 76). Engellilerin istihdamı için gerekli
sistem ve kolaylıkları sağlamak adına yapılan harcamalar ise herkes için büyük bir
yatırım olarak düşünülmeli asla küçük bir azınlığa sunulan ayrıcalık olarak
görülmemelidir (United Nations, 2007: 7). Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda
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aslında engellilerin istihdamının sağlanmasının ne kadar mühim bir mesele olduğu
anlaşılmaktadır.
Çalışmanın hem bireysel hem de toplumsal refahın sağlanmasındaki önemi herkes
tarafından bilinmekte ve incelenen pek çok araştırmalarda bu durum açık aşikar
görülmektedir (Aşık, 2010; Ay, 2012; Peters, 2016). Bir taraftan çalışma hayatı bireylere
kendi bilgi ve becerilerini kullanabilme, sorumluluk alabilme ve sosyal ilişkilerini
geliştirebilme fırsatı sunarken, diğer taraftan toplumsal anlamda ise bu durum ülke
ekonomisine belirli bir ölçüde katkı sağlamaktadır (Meşhur, 2011: 75-76). Araştırmacılar
tarafından çalışmayan ya da istihdam edilmeyen bireylerde ise çalışma yaşamına katılan
ve istihdam edilen bireylere kıyasla depresyon veya anksiyete bozukluğunun, aşırı alkol
kullanımının, düşük benlik saygısı ve yaşam kalitesinin görüldüğü de belirtilmektedir
(Ehring, 2011; Dam, 2016). Bu noktadan hareketle mesleki rehabilitasyon uzmanları ve
profesyoneller tarafından işin insan hayatında ciddi bir öneme sahip olduğu ve büyük
ölçüde değer taşıdığı kabullenilmiş ayrıca istihdam temel insani bir hak olarak
görülmeye başlanmıştır (Burke, vd., 2013: 22).
METODOLOJİ
Bu araştırma, turizm sektöründe istihdam edilen engelli personelin mevcut durumunun
belirlenmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de 2003 yılında çıkan yasayla, çalışan
sayısı 50’nin üzerinde olan her özel işletme %3 engelli çalıştırma zorunluluğu
taşımaktadır. Buna karşın araştırma ile ilgili gerçekleştirilen literatür taramasında turizm
sektöründe engelli birey istihdamına yönelik herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Bu
bağlamda araştırma, turizm sektöründe engelli birey istihdamına yönelik gerçekleştirilen
ilk çalışma olması nedeniyle önem arz etmektedir.
Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Algıların ve olayların bütüncül bir
biçimde ortaya çıkarılmasına yönelik süreçleri kapsamasından dolayı araştırmada nitel
araştırma yöntemi (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 39) tercih edilmiştir. Nitel araştırma, bir
sorun ya da konunun keşfedilmesine imkan veren veya belirlenen konuların içerik,
kapsam ve farklılıklar bakımından derinlemesine incelenmesini sağlayan bir yöntemdir
(Dinç, 2015:11).
Araştırma, Antalya ili Alanya ilçesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında
Alanya bölgesinde yer alan konaklama işletmelerinde istihdam ile ilgili yöneticiler ile yüz
yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, bu görüşmelerde yöneticilere
sorulan yarı yapılandırılmış soru formları aracılığı ile elde edilmiştir. Yarı yapılandırılmış
soru formları, katılımcılara planlanan soruların sorulmasıyla birlikte görüşmenin
gidişatına göre planlanmayan fakat konu ile ilgili görüşme anında farklı soruların
sorulmasına imkan sağlamaktadır. Böylece konu ile ilgili derinlemesine ve çok yönlü
veriler elde edilebilmektedir (Üngüren vd., 2015:143). Araştırmada kullanılan yarı
yapılandırılmış sorular literatür taraması çerçevesinde oluşturulmuştur. Araştırma
kapsamında 13 otel yönetici ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup bu görüşmeler
Haziran-Temmuz 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

1322

BULGULAR
Tablo 1’de görüşme gerçekleştirilen yöneticilerin mesleki özelliklerine ilişkin bulgular yer
almaktadır. Araştırma kapsamında görüşme gerçekleştirilen yöneticilerin %38’ini kadın,
%62’sini ise erkek yöneticiler oluşturmaktadır. Yöneticilerin %77’sinin üniversite mezunu
ve ağırlıklı yaş ortalamalarının 38 olduğu görülmektedir. Sektörde ortalama 15 yıllık bir
deneyime sahip olan yöneticiler mevcut otel işletmelerinde ise ortalama 5 yıldır
çalışmaktadırlar. Görüşme gerçekleştirilen kişilerin büyük bir çoğunluğu insan
kaynakları yöneticisidir. Bununla birlikte bazı konaklama işletmelerinde insan kaynakları
bölümünün olmadığı, istihdamın direkt genel müdür veya genel müdür yardımcısı
aracılığı ile gerçekleştirildiği saptanmıştır.
Tablo 1 : Görüşme Yapılan Yöneticilerin Mesleki Özellikleri
OTEL
NO

Cinsiyet

Eğitim

Yaş

42
41
32

Sektörde
Çalışma
Süresi (Yıl)
20
22
12

İşletmede
Çalışma
Süresi (Yıl)
10
6
6

Otel 1
Otel 2
Otel 3

Erkek
Erkek
Kadın

Üniversite
Üniversite
Üniversite

Otel 4

Kadın

Üniversite

33

3

3

Otel 5

Erkek

Üniversite

26

7

2

Otel 6

Kadın

Üniversite

33

13

8

Otel 7

Kadın

Lise

45

20

6

Otel 8

Kadın

Lise

36

15

15

Otel 9
Otel 10
Otel 11

Erkek
Erkek
Erkek

Üniversite
Üniversite
Lise

44
37
40

25
19
25

1
13
1

Otel 12

Erkek

Üniversite

61

8

1

Otel 13

Erkek

Üniversite

24

10

2

Pozisyon

Genel Müdür
Genel Müdür
İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları
Genel Müdür
Yrd.
İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları
Genel Müdür
Genel Müdür
İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları
İnsan
Kaynakları

Tablo 2’de araştırma kapsamında yer alan konaklama işletmelerine yönelik bilgiler yer
almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde araştırma kapsamında yer alan konaklama
işletmelerinin yaklaşık %70’ini beş yıldızlı oteller oluştururken yaklaşık %23’ünü dört
yıldızlı oteller ve yaklaşık %7’si müstakil apart otellerden oluşmaktadır. Bununla birlikte,
araştırma kapsamında yer alan konaklama işletmelerinin %77’si sezonluk faaliyet
gösterirken %23’ü tam yıl faaliyet göstermektedir.
Araştırma kapsamında yer alan konaklama işletmelerinin engelli istihdamına yönelik
bulguları incelendiğinde, 13 konaklama işletmesinden 12’sinin 50 ve üzeri sayıda
personel çalıştırmakta ve bu nedenle yasal olarak %3 engelli personel istihdam etme
zorunluluğu bulunmaktadır. Buna karşın, engelli personel istihdam etme zorunluluğu
bulunan 12 konaklama işletmesinden 8’inin çalıştırılması gereken sayının altında engelli
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personel çalıştırıldığı 1 tanesinin (otel no 6) ise hiç engelli personel çalıştırmadığı
belirlenmiştir. Konu ile ilgili gerçekleştirilen görüşmede engelli personel çalıştırmama
nedeni olarak, engelli personellerin iş performanslarının düşük olması, verilen işe karşı
isteksiz ve ilgisiz olmaları gösterilmiştir. Konu ile ilgili yapılan görüşmelerden engelli
personel çalıştırılmak istenmemesini destekleyecek alıntıya aşağıda yer verilmiştir.
“…Engelli personelimiz yok… Şöyle bir durum var mesela; engelli çalışanların geneli iş
yapmak istemiyor ancak konuşulursa ya da ilgilenilirse bazıları işini aksatmadan,
savsaklamadan yapıyor... Eğer bu kişilerin de fayda sağlayacağını düşünmüyorsan hiç
işe almamak en doğrusu… Önceki yıllarda şununla da karşılaştık. Engelli çalışanlar iş
beğenmiyor ki zaten doğru düzgün çalışmak da istemiyorlar hatta geneli belirli bir
engelli maaşım var iş olsa da olur olmasa da gözüyle olaya bakıyor.(Görüşme No:6, 33
yaşında, kadın, Genel Müdür Yrd.)
Tablo 2: Araştırma Kapsamına Yer Alan Konaklama İşletmelerine Yönelik Bilgiler
Otel
No

Yıld
ız

Faaliyet
Türü

Otel 1
Otel 2

Tam Yıl
Tam Yıl

Otel 3

5
Apa
rt
5

Otel 4

5

Otel 5

4

Sezonlu
k
Tam Yıl

Toplam
Çalışan
Sayısı
180
32

Engelli
Çalışan
Sayısı
6
1

Engelli
Çalıştırma
Zorunluluğu
5
0

İstihdam
Kanalları
*
1, 2
1

İstihdam
Edilecek
Bölge Tercihi
Antalya
Alanya

780

16

23

1, 3, 4

210

2

6

1, 5

Sınırlama
yok
Sınırlama
yok
Alanya

Sezonlu
290
9
9
1, 3
k
Otel 6
4
Sezonlu
85
0
2
1
k
Otel 7
5
Sezonlu
178
3
5
1
k
Otel 8
5
Sezonlu
700
5
21
1
k
Otel 9
5
Sezonlu
120
3
4
1, 3
k
Otel
4
Sezonlu
112
3
3
1
10
k
Otel
5
Sezonlu
120
2
4
1
11
k
Otel
5
Sezonlu
200
2
6
1
12
k
Otel
5
Sezonlu
170
2
5
1
13
k
*1: İŞKUR 2: İlan Verme 3: Bireysel Başvuru 4: Çalışan Yakınları 5: Engelli Dernekleri

Alanya
Alanya
Antalya
Alanya
Alanya
Antalya
Alanya
Alanya

Engelli personel istihdam etmesi gereken sayıda istihdam etmeyen konaklama işletmeleri
dışında geri kalan 4 konaklama işletmesinden 3’ü (otel no 1, otel no 5 ve otel no 10) %3
yasal zorunluluk kapsamında gerekli sayıdaki engelli personelin istihdamını
sağlamaktadır. Bununla birlikte, 1 otel ise (otel no 2) toplam çalışan sayısı 50’nin altında
olmasına ve herhangi bir yasal zorunluluğu bulunmamasına rağmen engelli personel
çalıştırmaktadır. Bu işletme, yasal zorunluluğu olmadığı halde engelli personel istihdam
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etmelerinin temel nedeni olarak, her sağlıklı insan gibi engelli bireylerinde çalışma
hayatında olmaları gerektiği vurgulanmıştır. İlgili otel yöneticisi ile gerçekleştirilen
görüşmede engelli personel istihdamına yönelik şu ifadelere yer verilmiştir.
“…Herhangi bir yasal zorunluluğumuz yok ama ben engelli personel çalıştırmak
istiyorum. Kendisiyle 5 yıldır birlikte çalıştığımız bir engelli personelimiz var ve
performansından gayet memnunum. Benim şahsi tutumum onları engelli olarak dahi
görmüyorum hatta onlar için bu ifadeyi de asla kullanmıyorum. Onların da normal
çalışanlardan hiçbir farkı yok benim gözümde. Bunu kendilerine de açıkça
söylüyorum…”(Görüşme No 02: 41 yaşında, erkek, genel müdür)
Araştırma kapsamında yer alan konaklama işletmelerinin engelli istihdamına yönelik
bulguları incelendiğinde işletmelerin öncelikli istihdam kanalının İŞKUR olduğu
belirlenmiştir. Bununla birlikte işletmeler, az da olsa bireysel başvuru, çalışan yakınları,
engelli dernekleri ve ilanlar aracılığıyla engelli personel istihdamı sağlamaktadır. Konu
ile ilgili görüşlere aşağıda yer verilmiştir.
“Ağırlık olarak İŞKUR aracıyla engelli personel ihtiyacımızı karşılamaktayız. Diğer
taraftan keçen sezonda engelli derneğinden de iki kişi istihdam etmiştik.” (Görüşme No
04: 33 yaşında, kadın, insan kaynakları)
“Engelli çalışanlarımız aslında kendileri geldiler. Şöyle bir tanesine kapıda rastladım,
görüştük anlaştık hemen de başlattık. Yani bireysel başvuru diyebiliriz ayrıca İŞKUR
aracılığıyla da alıyoruz. Genel anlamda dediğim gibi ya İŞKUR aracılığıyla ya da
bireysel başvuru oluyor.” (Görüşme no:9, 44 yaşında erkek, genel müdür)
Tablo 2’ye ilişkin bulgular incelendiğinde yukarıda yer alan bulgulara ek olarak engelli
personelin istihdam edilebileceği bölgeye ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular
incelendiğinde araştırmaya katılan konaklama işletmelerinden 11’inin Antalya-Alanya
bölgesinden engelli personeli tercih ettiği, diğer 2 işletmenin ise bölge sınırlaması
olmaksızın engelli personel istihdamına gittiği saptanmıştır. Bulgular ışığında işletmeler
engelli bireyi görmeden istihdam etmek istemedikleri ve engelli bireyin durumu
çalışmaya uygun değilse risk almak istememeleri nedeni ile genellikle yakın bölgelerden
istihdam tercihinde bulundukları görülmektedir. Araştırmaya katılan konaklama
işletmelerin genellikle Antalya-Alanya bölgesinden engelli personel tercihi yapmalarını
destekleyecek alıntılara aşağıda yer verilmiştir.
“Genel olarak Alanya bölgesini tercih ediyorum. Diğer bölgelerden iş için arayan
engelliyi görüşmeye çağıramam. O risk giremem.” (Görüşme No: 12, 61 yaşında, erkek,
insan kaynakları)
“Çalışanlarımız genelde bu bölgeden(Alanya) zaten bizim internetten taleplerimizde de
Antalya bölgesi için geçerli diyor. Mesela Trabzon’dan da arayan oldu beni engelli
statüsü için fakat görmeden ben bu insanı nasıl işe alabilirim.” (Görüşme no:11, 40
yaşında erkek, insan kaynakları)
Araştırma kapsamında görüşme gerçekleştirilen konaklama işletmeleri tarafından
istihdam edilen engelli personele ilişkin sosyo-demografik özelliklere Tablo 3’de yer
verilmiştir. Bulgular incelendiğinde 13 konaklama işletmesinde çalışan engelli personelin
yaş ortalamasının 27 olduğu ve %95’inin erkek, %5’inin ise kadın çalışan olduğu
saptanmıştır. Bununla birlikte, %5’lik kesimde yer alan bayanlardan 2’si fiili olarak
çalıştırılmamakta sadece resmi kayıtlar üzerinde çalışıyor gibi gösterilip maaşları
ödenmektedir. Bu bulgu, işletmelerin engelli personel istihdamına yönelik
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zorunluluklarını bertaraf etmek amacı ile bu yönteme başvurduğunu göstermektedir.
Fiili olarak çalıştırılmayan kadın personelin istihdam edildiği işletme ile gerçekleştirilen
görüşmede işletme yöneticisi konu ile ilgili aşağıdaki ifadeleri kullanmıştır.
“…Engelli personellerimizden sadece biri fiilen çalışıyor. Diğer ikisini ihtiyaç olmadığı
için çalıştırmıyoruz ama aslında ihtiyaç olmamasından ziyade biz bu personelleri
sonradan diğer otellerden buraya kaydırma yaptık yani transfer ettik. Fakat o otellerde de
daha önceden bu kişiler fiili olarak çalıştırılmıyormuş sadece maaşları ödeniyormuş. Bu
nedenle bizde öyle yaptık…”(Görüşme no: 07, 45 yaşında, kadın, insan kaynakları)
Tablo 3: Engelli Çalışanların Sosyo-demografik Özellikleri
OTEL

Otel 1
Otel 2
Otel 3
Otel 4
Otel 5
Otel 6
Otel 7
Otel 8
Otel 9
Otel 10
Otel 11
Otel 12
Otel 13
Topla
m

Cinsiyet

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Erke
k
5
1
16
2
9
0
1
5
3
3
2
2
2
51

Kadı
n
1
0
0
0
0
0
2*
0
0
0
0
0
0
3

Eğitim Durumu

İlköğreti
m
4
1
16
2
9
0
3
3
3
3
2
0
1
47

Lis
e
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
5

Üniversit
e
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2

Çalışılan Pozisyon

Departma
n Çalışanı
6
1
16
2
8
0
3
5
3
3
2
2
2
53

Departma
n Şefi
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Ya
ş
ort.
x
23
47
26
28
37
0
27
25
26
33
22
27
35

Araştırmaya katılan konaklama işletmeleri tarafından istihdam edilen engelli personelin
eğitim durumları incelendiğinde yaklaşık %87’inin ilköğretim, yaklaşık %9’unun lise ve
yaklaşık %4’ünün de üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular istihdam
edilen engelli personellerin eğitim düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte engelli personellerin eğitim düzeylerinin düşük olmasına karşın,
görüşme gerçekleştirilen hiçbir konaklama işletmesinin engelli personele yönelik mesleki
veya kişisel eğitim çalışmasının olmadığı saptanmıştır. Ayrıca yapılan görüşmelerde
engelli çalışanların eğitim düzeylerinin düşük olmasının, engelli çalışan istihdamının
önündeki en büyük engellerden biri olduğu da ifade edilmiştir. Görüşme gerçekleştirilen
yöneticilerin konu ile ilgili görüşleri aşağıda yer almaktadır.
“…Engelli çalışanlarımızın eğitim düzeyinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.
Genellikle ilkokul mezunu hatta bazıları ne yazık ki ilkokul mezunu bile değiller. Bu
kişilere otelimizin verdiği özel bir eğitim yok sadece ilk aşama da işin nasıl yapılacağını
anlatarak, göstererek onları bilgilendiriyoruz. Bu bir nevi işbaşı eğitimi gibi
düşünülebilir… Ayrıca engelli bireylerin istihdam edilebilmesi için İŞKUR’un normal
bireylere olduğu gibi engelli bireylere yönelik de işbaşı eğitim programları düzenlemesi,
engellilere yönelik yabancı dil eğitim programlarının bulunması, meslek edindirme
kurslarının ve mesleki eğitim okullarının sayısının artırılması gerektiğini ve bütün
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bunların engelli bireylerin iş yaşamına katılımını sağlamaya yardımcı olacağını
düşünüyorum…”(Görüşme no:03, 32 yaşında bayan, insan kaynakları)
“…Genelde sektörde çalışan engellilerin çoğu vasıfsız eleman… Bizimde engelli
çalışanlarımızın çoğu öyle… Bence engellilerin istihdam edilebilmeleri için ilk olarak
kendilerini geliştirmeleri lazım. Bunun için iş başı eğitimlerinin engellilere de
uygulanması iyi olur diye düşünüyorum…” (Görüşme no:8, 36 yaşında, kadın, insan
kaynakları)
İstihdam edilen engelli personellerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular
incelendiğinde 1 engelli personel hariç geri kalan bütün engelli personelin
departmanlarının ilk pozisyonlarında çalıştığı belirlenmiştir. Bununla birlikte
gerçekleştirilen görüşmelerde, yöneticiler meslek yaşamlarında yönetici pozisyonunda
bulunan engelli bir çalışan görmediklerini ifade etmişlerdir. Engelli çalışanların yönetim
pozisyonlarında yer almalarının önünün açılabilmesi için eğitim, bilgi beceri, tecrübe
düzeylerinin yükselmesiyle mümkün olabileceği yönünde açıklamalarda bulunulmuştur.
“…Şimdiye kadar hiç engelli bir yönetici görmedim açıkçası. İstanbul bölgesinde belki
ama bu bölgede karşılaşmadım. Yönetici olabilmek için deneyim gerekiyor ayrıca yabancı
dil olmalı, departmanlarda tecrübeleriniz bulunmalı, eğitimli olmalı. Zaten üst düzey
yönetici ise bilgisayarı falan da çok iyi kullanabilmeli, birçok yere seyahat etmiş olmalı ve
seyahat engeli bulunmamalı. Ama engelliler için engelleri de bir engel zaten bu durumda
onların önüne çıkacaktır. Öncelikle iyi eğitimli olmadıkları için yönetici olamıyorlar
zaten engellerinden dolayı onlara böyle bir fırsatında sunulmayacağını açık bir şekilde
söyleyebilirim…”(Görüşme no:9, 44 yaşında erkek, genel müdür)
“… Bence bir engellinin yönetici olması zor… Varsa da bu durum çok nadir görülebilir.
Benim şimdiye kadar engelli olup da yönetici pozisyonunda çalışan arkadaşım hiç
olmadı…”(Görüşme no:10, 37 yaşında erkek, genel müdür)
Tablo 4: Engelli Çalışanların Engel Özellikleri ve Çalıştıkları Departmanlar

Mut

Tek

ÖB

Ani

İK

0
1
2
1
8
0
1
0
2

1
0
8
0
1
0
0
0
1

3
0
6
1
0
0
0
1
0

2
0
0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
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Kronik
Rahatsızlıkla
r
Zihinsel

Res

Fiziksel

KH

Engellilik Türü

Kaza Sonucu

n
n
n
n
n
n
n
n
n

Engel
Özelliği

Doğuştan

Otel 1
Otel 2
Otel 3
Otel 4
Otel 5
Otel 6
Otel 7
Otel 8
Otel 9

Çalışılan Departman

6
1
16
2
6
0
1
4
3

0
0
0
0
3
0
0
1
0

4
1
13
0
5
0
1
5
2

0
0
2
2
1
0
0
0
1

2
0
1
0
3
0
0
0
0

Engellili
k Oranı

OTEL

%65
%50
%60
%50
%65
0
%46
%85
%45

Otel 10
Otel 11
Otel 12
Otel 13
Toplam

n
n
n
n
N

2
2
0
1
20

1
0
1
0
13

0
0
0
1
12

0
0
0
0
4

0
0
1
0
1

0
0
0
0
1

0
0
0
0
1

3
2
2
0
46

0
0
0
2
6

1
0
1
2
35

2
2
0
0
10

0
0
1
0
7

%55
%65
%50
%50

Tablo 4’de araştırmaya katılan konaklama işletmelerinde çalışan engelli personelin engel
özelliklerine ve çalıştıkları departmanlara ilişkin bulgular yer almaktadır. Tablo 4
incelendiğinde görüşme gerçekleştirilen 12 konaklama işletmesinde istihdam edilen
engelli personellerin %38’i kat hizmetleri, %25’i restoran, %23’ü mutfak, %8’i teknik
servis, %2’si ön büro, %2’si animasyon ve %2’si de insan kaynakları departmanlarında
çalıştığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde engelli personelin büyük
çoğunluğunun arka planda genellikle müşteri ile temas halinde olmayacak
departmanlarda istihdam edildiği saptanmıştır. Görüşme gerçekleştirilen yöneticiler
konu ile ilgili genellikle, engelli personellerin müşteri ile teması durumunda
yaşanabilecek olumsuzluklar nedeni ile engelli personellerin müşteri ile temas halinde
olmayacak departmanlarda çalıştırıldığını belirtmişlerdir. Yöneticilerin konuyu
destekleyecek görüşlerine aşağıda yer verilmiştir.
“…İstihdam edilen engelli bireyler daha çok arka planda tutuluyor ve mutfakta aşçı ya
da restoran arkasında komi olarak çalıştırıyoruz… Bunun nedenlerinden birinin bazı
misafirlerimizin engelli bir personelden hizmet almaktan rahatsızlık duyması...”
(Görüşme no:03, 32 yaşında bayan, insan kaynakları)
“…Şu an otelimizdeki engelli arkadaşlarımız meydan departmanında çalışıyorlar fakat
genelde anlamda da engellileri kat hizmetleri, meydan, çamaşırhane ya da muhasebe gibi
departmanlarda yani arka planda çalıştırıyoruz ve müşterilerle pek karşılaşmalarını
istemiyoruz…. Ayrıca çalışanın engellilik kriteri de çok önemli. Yani herhangi bir uzvu
olmadığı zaman müşteri tepki gösterir mi inanın bilemiyorum çünkü öyle bir personelle
hiç çalışmadım ama illaki bir tepki olur “böyle mi personel çalıştırıyorsunuz kardeşim
ben o kadar para verip geldim” diyebilir. En basiti fiziksel engelli bir çalışanın müşteriye
çay, kola vermesinin bu şekilde pek hoş karşılanacağını zannetmiyorum…”(Görüşme
no:11, 40 yaşında erkek, insan kaynakları)
Tablo 4’de görüşme gerçekleştirilen konaklama işletmeleri tarafından istihdam edilen
engelli personelin engel özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Bulgular
incelendiğinde istihdam edilen engelli personellerin büyük çoğunluğunun doğuştan
engelli olduğu saptanmıştır. Görüşme gerçekleştirilen yöneticiler, doğuştan engelli
personel ile kaza sonrası engelli olan personel arasında engellini kabullenme ve
psikolojik durum açısından farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir. Yöneticilerin konuyu
destekleyen görüşleri aşağıdaki gibidir.
“…Doğuştan engelli olanlar ile sonradan engelli olan çalışanlar arasında kesinlikle bir
fark var. Sonradan engelli bireylerin psikolojisi daha bozuk oluyor bu durumu
kabullenemiyor ama doğuştan engelli olanların bu durumu daha fazla kabullenmiş
olduğunu ve aştığını söyleyebilirim. Ayrıca sonradan engelli olanların daha kaprisli ve
daha isyankâr olduğunu da gözlemliyorum. Şu an hem doğuştan hem de sonradan
engelli olan çalışanlarımız var. İki yıl önce animasyonda işe başlayan bir arkadaşımız
vardı. Sonra bu yıl bir duyduk trafik kazası geçirmiş, sol kolunu kaybetmiş ve koluna
platin takılmış. Şimdi yine bizimle çalışıyor, onu tekrar işe aldık ve gayet de iyi bir
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eleman fakat bu kez engelli statüsünde işe alındı. İki yılda tabi çok şey değişti işte bu
arkadaşımız çok kilo verdi tabi ki eskisi gibi olamaz. Aslında her sağlıklı birey bir engelli
adayıdır. Engelli arkadaşımızda iki yıl önce gayet iyi, kilosu yerinde sapasağlam
çalışıyordu. Bu sene bir geldi tanıyamadım yani hayalet gibi bir şey olmuş kendi kişisel
bakımını bile ihmal edebiliyorlar tabi bu durumda o da çok fazla kilo vermiş…”
(Görüşme no:8, 36 yaşında bayan, insan kaynakları)
Tablo 4’de çalışan engelli personele ilişkin engel özelliklerine ait bulgular incelendiğinde
engelli personelin yaklaşık %67’sinin fiziksel, yaklaşık %20’sinin zihinsel ve geri kalan
yaklaşık %13’lik kısmının da kronik rahatsızlıklarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Bununla birlikte, engelli personelin engellilik oranına göre dağılımları incelendiğinde
istihdam edilen engelli bireylerin ortalama %50 düzeyinde bir engele sahip olduğu
belirlenmiştir. Gerçekleştirilen görüşmelerde otel işletmelerinin genellikle performans
odaklı yaklaştığı ve zihinsel engelli bireylerden ziyade daha çok fiziksel engelli ve engeli
çok fazla göze çarpmayan bireyleri tercih ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır.
“…Engelli istihdam ederken herhangi bir kriter aramıyoruz fakat bu kişilerin bedensel
olarak iş yapabilmeleri bizim için önemli…”(Görüşme no:5, 26 yaşında erkek, insan
kaynakları)
“….Zihinsel engelli çalıştırmıyoruz ve işe de almıyoruz…” (Görüşme no:8, 36 yaşında
bayan, insan kaynakları)
“…Aslında şöyle istihdam ederken engeli az bir çalışan varsa daha çok onu tercih
ediyoruz. Yani engellilik türü ve düzeyine bakıyoruz. Az engelli bir çalışan olmasını
istiyoruz. Ayrıca fiziksel uzuvlarının yerinde olmasına da bakıyoruz…”(Görüşme no:
07, 45 yaşında bayan, insan kaynakları)
“…Engelli istihdam ederken zihinsel engelli olmasını bilhassa tercih ediyoruz. Mesela
bizim her iki engelli çalışanımızda zihinsel birtakım problemlere sahip. Zihinsel engelli
çalışanlarımızdan birinin engeli %70 ağırlıklı diğerinin de %60 üzeri diyebilirim… Bu
çalışanlarımız af edersiniz 7-8 saat çalışır 10 dakika yemek yer sonra çalışmaya devam
eder yani oturması, kaytarması yok. Bu kişi %70 engelli ve meydancı dediğim gibi şu
anda bile emin olun ofisin alt taraflarında dolaşıyor, çalışıyordur. …”(Görüşme no:11,
40 yaşında erkek, insan kaynakları)
Görüşme gerçekleştirilen 13 konaklama işletmesinden yalnızca birinin (No:11) farklı bir
yaklaşım göstererek sadece zihinsel engelli personel istihdam ettiği saptanmıştır. Bu
işletme, zihinsel engelli bireylerin diğer engelli bireylere göre çalışma performanslarının
daha yüksek olduğu görüşündedir. Bu bulgu ışında işletmenin engelli personel
istihdamında engelli bireylerin bedensel iş yapabilme durumuna dikkat ettikleri
görülmektedir. Bu işletmenin konu ile ilgili görüşüne üste yer verilmiştir.
SONUÇ
Sayıları her geçen gün önemli ölçüde artan ve dezavantajlı gruplar arasında yer alan
engelli bireylerin varlığı toplumsal anlamda büyük önem taşımaktadır. Literatür
incelendiğinde engelli bireylerle ilgili gerçekleştirilen araştırmaların daha çok sosyal
politika, sosyalleşme (toplumsal yaşama katılım), dışlama ve ayrımcılık, insan hakları ve
fırsat eşitliği konularını kapsadığı görülmüştür. Bu araştırmanın hareket noktasını ise
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turizm sektöründe bilhassa konaklama işletmelerinde istihdam edilen engelli bireylerin
temel özelliklerinin ortaya koyulması oluşturmaktadır.
Nitel yöntem aracılığıyla gerçekleştirilen bu çalışma Alanya bölgesinde yer alan 13
konaklama işletmesinden elde edilen bulguları kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara
göre konaklama işletmelerinde istihdam edilen engelli bireylerin tamamına yakınını
erkek çalışanlar oluşturmaktadır. Çok az sayıda da olsa istihdam edilen bayanlarında
fiilen çalıştırılmadığı sadece çalışıyor gibi gösterip maaşlarının ödendiği görülmüştür.
Ayrıca istihdam edilen engelli bireylerin büyük bir çoğunluğu ilkokul mezunudur.
Konaklama işletmelerinin eğitime yönelik düşüncelerinin ise İŞKUR aracılığıyla engelli
bireylere de normal bireyler gibi işbaşı eğitim programlarının uygulanması ya da yabancı
dil eğitim programlarını düzenlenmesi yönünde olduğu görülmüştür. Yanı sıra
konaklama işletmelerinin ise genel anlamda bilhassa engelli bireylere yönelik eğitim
çalışmalarının bulunmamasının onların istihdamında, departmanlar arası dağılımında
veya pozisyonunda büyük ölçüde etkili olduğu düşünülmektedir. İstihdam edilen engelli
bireylerin çoğunun yöneticilik düzeyinden çok daha düşük pozisyonlarda çalıştırılması
da bu düşünceyi destekler niteliktedir. Araştırma sonucunda da engelli bireylerin daha
çok arka planda genellikle müşteri ile temas halinde olmayacak şekilde kat hizmetleri,
meydan, restoran ve mutfak gibi departmanlarda istihdam edildiği görülmüştür. Engelli
bireylerin daha çok arka planda istihdam edilmek istenmesinin bir diğer nedeni ise bu
kişilerin sahip olduğu engel türüdür. İşletmeler müşterilerin engelli personelin engel
durumundan rahatsızlık duyabileceği endişesi taşımaktadır. Engel türüne (fiziksel,
zihinsel, kronik rahatsızlıklar) göre dağılımları incelendiğinde istihdam edilen engelli
bireylerin büyük bir bölümünün fiziksel bir engele sahip olduğu ve engellilik oranına
göre ise bu bireylerin genel olarak %50 düzeyinde bir engel taşıdığı görülmüştür. Ayrıca
yapılan görüşmelerde otel işletmelerinin büyük ölçüde performans odaklı yaklaşımları
burada da belirgin bir şekilde göze çarpmaktadır. Çünkü otel işletmelerinin zihinsel
engelli bireylerden ziyade daha çok fiziksel engelli veya engeli çok fazla göze çarpmayan
bireyleri tercih ettiği görülmektedir. Bengisu ve Balta (2011) konaklama işletmelerinde
engelli kişilerin istihdamı yönelik Delphi yöntemiyle geçekleştirdikleri araştırmada,
işverenlerin personel istihdamında işin kişiye uygunluğuna ve kişinin liyakat ve
yeteneklerinin temel kriterler olarak ele alındığı ifade edilmiş ve engelli ve diğer adaylara
eşit bir yaklaşım içinde bulunduklarını, adaylar arasında ayrımcılık yapılmadığı
belirtilmiştir.
Araştırmada konaklama işletmelerinde engelli bireylerin temel özelliklerine ilişkin
bulgular ortaya koyulmuş olup bu alanda engelli bayan çalışanların istihdamına neden
pek fazla yer verilmediği de ayrı bir araştırma konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca engelli
bireylerin eğitimine yönelik çalışmaların düzenlenmesi ve bunların sayısının artırılması
gerektiği ancak bu şekilde onların istihdam edilmelerinin önündeki engellerin
hafifletileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda istihdam konusunda bu bireylerin fiili
olarak çalıştırılmaması sadece çalıştırılıyor gibi gösterilip maaşlarının ödenmesi de cezai
denetimlerin/yaptırımların arttırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Araştırma
bulguları ışığında denetimlerin yeterli ölçüde yapılmasının mevcut durumu değiştireceği
söylenebilir.
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ÖZET
Dünyada gün geçtikçe önem kazanan turizm türlerinden biri de kırsal turizmdir. Son
yıllarda bu turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizm çeşitliliği yaratması, kırsal
alanların kalkınmasını sağlayabilmesi amacıyla desteklenmekte ve teşvik edilmektedir.
Kırsal alanlarda yapılan girişimlerde ve faaliyetlerde yerel sivil toplum kuruluşlarına
önemli görevler düşmektedir. Bu çalışma da, Fethiye’deki yerel STK’ların kırsal turizm
gelişmesinde etkili olup olmadıkları ortaya konulması amaçlamıştır. Kırsal turizm
yapılanmasına uygun niteliği Fethiye bölgesinin bilimsel çalışma konusu olarak
seçilmesinin en önemli etkenidir. Araştırma betimsel özellikte olup; veri toplama aracı
olarak anket kullanılmıştır. Anketler 91 STK yöneticisi ile Nisan - Mayıs 2016 tarihleri
arasında yapılmıştır. Verilerin analizinde ortalama ve standart sapma dağılımlarının yanı
sıra farklılıkların tespitine ilişkin ANOVA testi yapılmıştır. Ankete katılan STK’ların
kültürel varlıkların korunmasına destek oldukları, kırsal turizmi geliştirme konusunda
ise çalışmalara yeterince destek olmadıkları, yapılan araştırma sonucunda ortaya
çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: Kırsal turizm, Yerel STK, Fethiye
GİRİŞ
Dünyada turizm olayına katılan kişilerin sayısı her yıl artış göstermektedir. 21. yüzyılda
turizm sektörü dünyanın en büyük sektörleri arasında yerini almaktadır. Küreselleşme
olgusunun günden güne hız kazanması sonucunda, ülkeler arasındaki coğrafi sınırların
kalkması, yatırımların uluslararasılaşması, farklı kültürlere sahip milletlerin birbirlerini
tanıması, kaynaşması, dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olan ortak dilleri
kullanmaları ve kültür alışverişinde bulunmaları uluslararası turizmin de gelişmesine
neden olmaktadır (Uçar, 2010). Turizmin öneminin gittikçe artması ve uzun yıllardır
süren klasik tatil anlayışının (deniz-kum-güneş) değişmesi, alternatif turizm türlerinin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu alternatif turizm türlerinden biri de kırsal turizmdir.
Kırsal kesimdeki çiftçilerin gelirlerinin artırılması ve sonuçta kır-kent arası gelir
farklılığının azaltılması, kırsal alanlardan kente göçün önlenmesi, kırsal alandaki
insanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, doğaya özlem duyan turistlerin doğayla
bütünleşmesinin sağlanması amacıyla kırsal turizm, üzerinde önemle durulan bir
alternatif turizm türü haline gelmiştir (Avcıkurt ve Köroğlu, 2010). Ulaşım olanakları ve
iletişim teknolojisinin gelişmesi ile birlikte dünya genelinde yaygınlık kazanan kırsal
turizm, Akdeniz ülkelerinde kırsal kalkınmanın önemli unsurlarından görülmektedir
(Yılmaz ve Ateşsaçar, 2016). Bu bakımdan kırsal alanların kalkınması için bölgesel turizm
planlaması yapılmakta, uygun projeler hayata geçirilerek turizm talebi artırılmak
istenmektedir. Bu sürece çeşitli sivil toplum kuruluşları da (STK) dahil olmaktadır.
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Türkiye’nin kırsal turizm potansiyeli yüksek olmasına rağmen istenilen konumda
değildir. Bölgesel olarak pek çok kesimin katılımıyla gerçekleştirilebilecek kırsal turizm,
geniş bir örgütlenme ve koordinasyon içinde yönetilmesi gereken bir pazar dilimi
özelliğindedir (Aydın ve Selvi, 2012). Bu örgütlenme sürecinde STK’larına önemli
görevler düşmektedir.
Bu çalışmanın amacı, kırsal turizm açısından zengin potansiyele sahip Fethiye’deki yerel
derneklerin kırsal turizm faaliyetlerinde etkili ve yeterli olup olmadıklarını ortaya
koymaktır. Turizm ve tarımın ilçenin önemli iki geçim kaynağı olması, ilçenin sadece
turizme bağımlı olmaması, alternatif turizm çeşitliliği açısından geniş potansiyele sahip
olması, çevresindeki turistik destinasyonlara göre kırsal değerlerini çok iyi korumuş
olması, Fethiye bölgesinin araştırma konusu olarak seçilmesini sağlamıştır.
İLGİLİ LİTERATÜR
Kırsal Turizm Kavramı
En genel anlamı ile kırsal alanlara yapılan seyahatlere kırsal turizm denilebilir. Ancak,
araştırmalar kırsal turizmin daha karmaşık bir olgu olduğunu göstermektedir. ‘‘Kırsal
turizm bütün tarım turizmi aktivitelerini, eğitici seyahatleri, sağlık turizmini ve
ekoturizmi içeren çok yönlü karmaşık bir etkinliktir’’ (Özkan, 2007: 86). Bu nedenle,
kırsal turizme ait çok sayıda tanımla karşılaşmak mümkündür (Soykan, 2006: 73). Dünya
Turizm Örgütü’nün tanımına göre kırsal turizm; ‘‘yalnızca tarımsal veya çiftlik turizmi
değil kırsal alandaki tüm turizm faaliyetlerini kapsamaktadır’’ (Yazgan ve Kadanlı, 2012:
5). ‘‘Avrupa Birliği tanımına göre kırsal turizm, tatillerini kırsal alanda, kırsal mirası
görerek ve kırsal yaşam tarzından hoşlanan insanların arzusu olarak
tanımlanmıştır’’(Yılmaz ve Gürol, 2012: 24). Soykan (2003)’a göre kırsal turizm; kırsal
kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen, ayrıca diğer turizm türleriyle de son derece
kolay uyum sağlayabilen bir turizm türüdür. Kırsal turizm, günümüzde tarımsal ve
hayvansal faaliyetlerin yoğun olduğu yörelerde bu faaliyetlerin turizm açısından bir arz
kaynağı olarak kullanılması şeklinde gerçekleşen bir turizm türüdür (Çeken vd., 2007).
Bir başka tanıma göre kırsal turizm, ‘‘kişilerin doğal ortamda dinlenmek ve değişik
kültürlerle bir arada olmak amacı ile bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve
o yöreye özgü etkinlikleri izlemeleri ya da katılmaları ile gerçekleşen bir turizm türüdür’’
(Kiper ve Yılmaz, 2008:160). Yağcı (2005)’ ya göre ise kırsal turizm; “amacı tarımsal ya da
yerel değerlerle iç içe bulunarak hoşça zaman geçirmek olan turistlere, beklentileri
yönünde konaklama, yiyecek içecek ve diğer hizmetleri veren küçük ölçekli işletmelerin
yer aldığı küçük yerleşimlerde gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür.” Bütün bu
yaklaşımlardan sonra, kırsal turizm için şu tanımlama denemesine girişilebilir; ‘‘Kırsal
turizm, kişilerin doğal ortamlarda dinlenmek ve değişik kültürlerle bir arada olmak
amacıyla bir kırsal yerleşmeye gidip, orada konaklamaları ve o yöreye özgü etkinlikleri
izlemeleri ya da katılmalarıyla gerçekleşen bir turizm türüdür’’(Soykan, 1999: 68).
Tanımların bazılarında kırsal turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği yerlerin özellikleri
üzerinde odaklanıldığı, bazılarında ise turistlerin farklı turizm beklentilerinin
vurgulandığı görülmektedir.
Kırsal Turizmin Önemi ve Gelişimi İçin Yapılması Gerekenler
Kırsal yerleşmelerle iç içe olan ve doğal kaynaklara dayalı bir turizm türü olan kırsal
turizm, sayısız yararları göz önüne alındığında ülke turizmine büyük destek verebilir.
Kırsal turizme katılanların daha zengin, daha iyi eğitimli ve kalite arayanlardan
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oluştuğunu ve tatillerinde ortalamanın üzerinde harcama yaptıklarını belirtmektedir. Bu
yaklaşımla; sürdürülebilir turizm anlayışıyla uyumlu olan kırsal turizmin hem mikro
hem de makro açıdan ülke turizmine önemli katkılarının olduğu söylenebilir (Kodaş ve
Eröz, 2012). Birçok olumlu etkilerinden dolayı, turizmde gelişmiş veya gelişmekte olan
ülkelerde, varolan turizm türlerinin alternatifi ya da tamamlayıcısı olarak önemi her
geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Başta, turizmin yıl içinde belirli aylardaki
yoğunluğunun azaltılmasında etkisi ve turizmin ülke coğrafyasındaki eşitsiz dağılışını
gidermeye katkısı bulunabilir. Öte yandan değişik ve bilinçli turist gruplarından talep
yaratarak pazarın genişlemesini sağlayabilir (Soykan, 2003). Kırsal turizm yörede, yerel
aile geleneklerinin, değerlerinin, inançların ve kültürel mirasımızın korunmasında ve
gelecek kuşaklara miras olarak bırakılmasında önemli işlevi bulunmaktadır (MacDonald,
Jolliffe: 2003). Özellikle kentleşmiş bölgelerde artan stres ve iş hayatının zorlukları kırsal
alanlara olan ilgiyi artırarak kırsal turizmin, alternatif turizm türü olarak gelişmesine
talep yönlü önemli katkılar sağlamaktadır (Uçar, 2010). Kırsal alanlarda, kırsal turizme
bağlı olarak ürünlere olan talep artmakta, talep artışı üretimi arttırmakta bunun
sonucunda ürün gerçek değerini bulabilmektedir. Böylece gerçek değeriyle satılan
ürünler sayesinde yöredeki üreticinin gelir seviyesi de artmaktadır. Kırsal turizmin kırsal
yörelere ekonomik açıdan yaptığı olumlu etkiler içinde en önemlisi gelir yaratma
etkisidir. Kırsal kesimde yaşayanların gelirlerinin düşük olması ve tarımsal faaliyetler
sonucunda elde ettikleri gelirlerin düşük olması kırsal turizmi cazip hale getirmiştir
(Torun, 2013). İngiltere’de yapılan bir araştırmada çiftçilerin çoğunluğunun gelirlerini
arttırmak için turizm sektörüne katıldıkları belirtilmektedir (Fleischer ve Pizam,1997:
367). Kırsal turizmin kırsal ekonomiye istihdam sağlama etkisi de bir diğer önemli
konudur. Kırsal turizm ile oluşan ek talep hem tarımsal üretimi hem de turistik işletme
sayısını artırmaktadır. Böylelikle kırsal yörelerde yaşayan insanlara yeni iş olanakları
sağlamaktadır. Ayrıca kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal alanlardaki kadınların aile içi
rollerinin değişmesi ve kadının çalışma yaşamına daha etkin olarak katılması
kolaylaşmaktadır (Karafakı ve Yazgan, 2012). Kırsal alanlardaki turistik değeler kırsal
turizm sayesinde etkin bir biçimde kullanılabilmektedir. Kırsal turizmle daha düşük
maliyetli ve daha hoş vakit geçirici tatil olanağı yaratılmaktadır. Böylelikle alım gücü
düşük olan kesimler de turizme katılması sağlanmaktadır. Kırsal alanlardaki turizm arz
kaynaklarına bağlı olarak yöreye olan turizm talebinin artması sonucunda çok amaçlı
aktivitelerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda turizmin doyum
noktasına geldiği ve bu nedenle dinlendiricilik özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiş olan
geleneksel tatil istasyonlarının yükünü hafifletmektedir (Çeken vd., 2010).
Kırsal turizmin arz potansiyelinin yüksek olduğu yörelerde turizmin kontrolsüz
büyümesini engelleyerek ve tarihi, doğal, kültürel ve tarımsal kaynaklarında zarar
görmemesi için turizmin gerektirdiği bazı koşullar kırsal turizm için yaşamsal önem
taşımaktadır. (Çeken vd., 2007)’ye göre bu koşullar; kırsal alanlardaki turizme yönelik
halk bilgilendirilerek, kırsal turizmin doğal güzelliklerin, aktivitelerin ve hizmetlerin
farklı bileşenleri oluşturularak, özellikle kırsal turizm potansiyeli yüksek yerlerde alt
yapı hizmetleri, içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri yaygınlaştırılarak, yöresel
kültür ve hizmetlerinin tanıtımı yapılarak, kırsal turizm faaliyetleri için özellikle ev
kadınları teşvik edilerek kırsal turizm faaliyetlerinden gelir elde etmeleri sağlanarak,
kırsal yörelerde mevcut konut şartlarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar devlet
tarafından desteklenerek, kırsal alanlardaki yöresel bayram ve festivallere fiilen katılmayı
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sağlayacak düzenlemeler yapılarak ve kırsal alanlarda sivil toplum kuruluşları
tarafından başlatılan turistik yatırımlar devlet tarafından da desteklenerek kırsal
turizmin gelişimi sağlanabilir.
Kırsal Turizm’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi
Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nin yönetişime ilişkin maddesinde vatandaşların
kendileriyle ilgili karar alma süreçlerine katılabilmeleri, danışma ve denetim yollarının
açık olması bir hak olarak ifade edilmektedir. Bu hakkın kullanılmasını sağlayacak olan
en önemli araçlardan biri, STK’lardır (Yıldırım, 2004: 233; Erdoğan, 2011). Türkçe temel
başvuru kaynağı olan Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde kavrama, “sivil toplum kuruluşu”
olarak yer verilmiş ve gönüllü, kuruluş, dernek, vakıf veya birlik, kendi desteklerine
sahip, devletten özerk, özel alan ile devlet arasında aracı niteliğinde örgütlü bir sosyal
yapılanmadır şeklinde tanımlanabilmektedir (Gök ve Sarı, 2010). STK’lar,
“Hükümet/devlet dışı örgütler” ile özdeş bir kavramdır. Bununla anlatılmak istenen,
merkezi ya da yerel yönetimin denetiminde olmayan, dernekler, vakıflar, siyasi partiler,
spor kulüpleri, sendikalar, meslek odaları gibi gönüllü olarak kurulmalarıdır (Karakurt,
2011). STK’ların, belirgin iki özelliği bulunmaktadır: Birincisi katılımın gönüllülük
esasına dayanması, ikincisi ise kazanç paylaşımı gayesinin bulunmamasıdır. Bu iki
hususiyet STK’ları kar amacı güden ticari kuruluşlardan ayırmaktadır. STK’lar, yerel,
bölgesel ve ulusal alanda, kar amacı gütmeden insan hakları, eğitim, kültür, toplum
kalkınması, çevre, iş, ilim ve insani yardım konularında ulusal, sınırlar içersinde, aynı
zamanda ulusal sınırları aşan boyutta çalışabilirler (Başbaydar, 2005: 34). Günümüzde
kapsamlı bir turizm türü olarak kırsal turizmin sağladığı avantajlardan yararlanabilmek
için çeşitli özel ve kamu kurumlarının bir araya gelerek kırsal turizm açısından avantajlı
olan bölgelerde gerekli olan girişimleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir (Lane vd. 2013).
Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK’ların ve halkın
turizmle ilgili kararlara katılımı artırılması amaçlanmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 20142018). Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu’nun 1999 yılında
hazırlamış olduğu “Sürdürülebilir Turizm: Sivil Toplum Örgütleri Perspektifi” raporu
incelendiğinde sürdürülebilir bir turizm gelişiminin sağlanabilmesi için STK’ların turizm
sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Komisyonu’nun raporunda turizmin, yerel halk ve doğal çevre üzerindeki
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesinde STK’lara önemli görev düştüğü ifade
edilmektedir (Tourısm And Sustaınable Development, 1999). Gelişmekte olan ülkeler
başta olmak üzere, yerel halkın turizm gelişimi sürecine katılımı; operasyonel, yapısal ve
kültürel kısıtlayıcılar nedeni ile sekteye uğrayabilmektedir. Bürokrat tutumları, yerel
halkın turizm gelişimi/planlaması sürecine katılmasını engelleyen yapısal kısıtlayıcılar
içinde değerlendirebilir. Bürokratların tutumlarına karşı, yerel halkın turizm ile ilgili
karar alma süreçlerine katılımı konusunda faaliyet gösteren güçlü STK’ların turizm
politikası geliştirme sürecinde aktif rol üstlenmeleri gerekmektedir. STK’lar katılımcı bir
turizm gelişimi sürecinde, yerel halka yasal ve teknik konularda destek sunulması,
eğitimlerin verilmesi konularında destek sağlayabilmektedirler (Tosun, 2000: 613).
Soykan, 2003’e göre tarım, hayvancılık ve yerel el sanatlarını tanıtma, yakın çevre doğa
yürüyüşleri ve kültür gezileri, piknik, sportif etkinlikler, animasyon gösterileri, çeşitli
kurslar, şenlik, festival ve panayırlar, çocuklar ve yaşlılar için düşünülmüş özel
etkinlikler kırsal turizm kapsamında değerlendirilebilir. Kırsal turizme yönelik
etkinliklerin yapılabilmesi için gerekli örgütlenmenin sağlanması gerekmektedir. Bu
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amaçla yerel alanlarda köy evleri ve kırsal tatil köyleri gibi konaklama mekânlarının
yerel yönetimlerin tek başlarına kurmalarının imkânı yoktur, bu amaçla çeşitli birlikler ve
dernekler faaliyet göstermektedir (Soykan, 1999). Turizm hizmete dayalı bir sektör oluşu
ve hizmeti sunanında insan olması, ülkede istihdam yaratarak gelir düzeyinin artmasını
dolayısıyla yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamaktadır. Bu konuda önemli işlevlere
sahip temel unsurlardan biri kuşkusuz STK’lardır (Aydın ve Selvi, 2012).
Fethiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli
Fethiye ilçesi; Türkiye’nin güneybatısında, Akdeniz’den Ege Denizi’ne geçiş noktasında
yer almaktadır. Fethiye Ege Bölgesi’ndeki Muğla iline bağlı bir ilçe olmakla birlikte,
Akdeniz Bölgesi’nin sınırları içinde kalır ve bu bölgenin en batısındaki ilçelerinden birini
oluşturmaktadır (Fethiye Sosyo-Ekonomik Raporu, 2014: 29). Fethiye ilçesinin ekonomisi
temelde iki ana sektöre dayanmaktadır. Bunlar sırasıyla turizm (hizmet sektörü), tarım ve
hayvancılık sektörüdür. Fethiye’de tarım alanı 65.688 hektardır. Tarım, ilçe ekonomisinde
önemli bir paya sahiptir. İlçe nüfusumuzun % 67,39'u tarımla uğraşmakta olup topraklı
çiftçi hane sayısı 18.942, topraksız çiftçi hane sayısı 1700 olup toplam 20,642 çiftçi ailesi
geçimini tarımdan sağlamaktadır (Fethiye Sosyo-Ekonomik Raporu, 2014: 79). Tarım ve
hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler kırsal turizm açısından büyük önem
taşımaktadır. Kırsal turizm bu potansiyele sahip olan yöreleri turizme açmak ve tarım
dışı istihdam alanları sağlamak bakımından önem kazanan alternatif bir ekonomik
faaliyettir (Yosmaoğlu ve Engin, 2003). Fethiye’de de tarım ve hayvancılığın önemli bir
geçim kaynağı olması kırsal turizmin gelişimine olanak sağlayarak, yöre ekonomisine
katkıda bulunmaktadır.
Türkiye’de turistik kıyı merkezleri ve büyük kentlerin çevresindeki köyler, yine antik
kentlerin yakınlarındaki kırsal yerleşmeler, yol kenarlarındaki köyler, kasabalar, turizme
artık yabancı değillerdir. Kır lokantaları ve alışveriş sergileri, hatta balık çiftlikleri ve
kırsal yollar, turistlerle veya günübirlikçilerle tanışmışlardır. Bu tür yerlere ya da onların
içinde bulunduğu kırsal alanlara günlük geziler düzenlenmektedir. Öte yandan ciddi
projelerle (Kayaköy/Fethiye gibi) eski köy kalıntılarının canlandırılmasına gidilmektedir.
Fethiye sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri ile kitle turizmini için büyük bir
çekicilik oluştururken, bunun yanında kitle turizminin alternatiflerinden biri kabul edilen
kırsal turizmin de gerçekleştirilmesi için büyük bir potansiyel arz etmektedir. Fethiye’nin
çevresinde bulunan destinasyonlara göre çok sayıda avantajlı yönleri bulunmaktadır.
Bodrum, Marmaris, Datça v.b. yörelerle karşılaştırıldığında alansal büyüklük, ulaşım ağı
sıklığı ve kolay erişebilirliği, flora ve fauna zenginliği, kültürel varlıkları çeşitliliği gibi
faktörler, üstünlükler olarak sayılabilir. Diğer destinasyonlara göre turizme tam bağımlı
olmaması yerel halkın turizmin yanı sıra kendi işleri ile (seracılık, tarım, hayvancılık) de
uğraşmalarına olanak sağlamaktadır. Fethiye’nin bu yönü pek çok destinasyonda sıklıkla
görülen turizm türlerinden farklı türlerin yapılabilmesine imkan vermektedir (SosyoEkonomik Raporu, 2014). Bütün bu gelişimler, Türkiye için Fethiye’nin önemli bir kırsal
turizm destinasyonu olduğunu göstermektedir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın Amacı
Türkiye’de kırsal turizm, son yıllarda gerek yerli kaynaklarla ve gerekse yabancı
kaynaklarla desteklenen projeler vasıtasıyla büyük önem kazanmıştır. Kırsal alanda
yaşayan insanlar için ek gelir kaynağı yaratan kırsal turizm, tarım için tamamlayıcı bir
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yapı gösteren özelliğinden dolayı çok önemlidir. Ülkede kırsal turizm potansiyelinin
yüksek olmasına rağmen istenilen konumda değildir. Bölgesel olarak pek çok kesimin
katılımıyla gerçekleştirilebilecek kırsal turizm, geniş bir örgütlenme ve koordinasyon
içinde yönetilmesi gereken bir pazar dilimi özelliğindedir (Aydın, Selvi: 2012). Bu
örgütlenme sürecinde STK’larına önemli görevler düşmektedir.
Bu çalışmanın amacı, kırsal turizm açısından zengin potansiyele sahip Fethiye’deki
derneklerin kırsal turizm faaliyetlerinde etkili ve yeterli olup olmadıklarını,
çalışmalarında kırsal turizme gösterdikleri gerekli desteği ve önemi araştırmaktadır.
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren dernekler oluşturmaktadır.
Araştırmanın Fethiye ilçesinin seçilmesinin nedeni, ilçenin çevresindeki diğer turistik
destinasyonlara oranla kırsal değerlerini daha iyi korumuş bir bölge olmasıdır. Kırsal
turizm yapılanmasına uygun niteliği Fethiye bölgesinin araştırma konusu olarak
seçilmesinin en önemli etkenidir. Kırsal turizm alanında yapılan literatür taraması
sonucunda Fethiye ilçesinde kırsal turizm potansiyeli ve derneklerin kırsal turizme
etkileri hakkında yapılmış çalışmaya rastlanmaması Fethiye’nin araştırma bölgesi olarak
seçilmesinin bir başka sebebidir. Fethiye ilçesindeki derneklerin listeleri Fethiye İlçe
Kaymakamlık Müdürlüğünden, İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığından,
Muğla İli Valiliği Dernekler Müdürlüğünden, toplanmıştır. Araştırmada zaman, enerji ve
para gibi maliyetlerden tasarruf edebilmek amacıyla evreni temsil yeteneğine sahip
örnekleme alma yoluna gidilmiştir. Araştırmada Olasılığa Dayalı Örneklem
Yönteminden Tabakalı Örnekleme Yöntemi seçilmiştir.
Tablo1. Derneklerin tabakalara göre sınıflandırılması
Türlerine Göre Dernekler
Dini Amaçlı Dernekler
Yardımlaşma Amaçlı Dernekler
Sportif Amaçlı Dernekler

Sayı
5
37
58

Turizm ve Çevre Amaçlı Dernekler
Diğer Amaçlarla Faaliyet Gösteren Dernekler

15
48

TOPLAM

163

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, Fethiye Kaymakamlığı
verilerinden derlenmiştir.
Tabakalı örnekleme yönteminde, farklı özellikleri içeren evren, kendi içerisinde homojen
tabakalara –alt gruplara, alt evrenlere ayrılır. Evreni oluşturan alt tabakaların her birinin
evren içerisindeki oranları tespit edilir. Evren büyüklüğüne karşılık örneklem
büyüklüğünün, evren büyüklüğü 160 ise örneklem sayısının 113 olmasının yeterli olacağı
ifade edilmiştir (Altunışık, vd., 2015). Bu araştırmada Tablo 1’de de görülen 163 olan
evren hacmine karşılık örneklem büyüklüğü 113 olarak belirlenmiştir. Ancak
araştırmanın uygulama aşamasında 22 dernek yöneticisine adres değişikliği veya verilen
adresin geçersiz olması, anket formunu doldurmak istememesi ve iletişim bilgilerindeki
değişiklik gibi nedenlerle ulaşılamamıştır. Bu nedenle toplam 91 dernek yöneticisine
ulaşılmıştır.
Veri Toplama Aracı
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Derneklerin kırsal turizme etkilerini inceleyen bu araştırmada veri toplama aracı olarak
anket formu kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde
demografik özellikler yer alırken; ikinci bölümde dernekler ile ilgili bilgiler yer
almaktadır. Anketin üçüncü bölümü ise derneklerin kırsal turizme etkileri sorularından
oluşmaktadır.
Derneklerin kırsal turizme etkileri için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Bu kapsamda,
“Kesinlikle Katılmıyorum=1”, “Katılmıyorum=2”, “Ne Katılıyorum/Ne Katılmıyorum=3”,
“Katılıyorum=4” ve “Kesinlikle Katılıyorum=5” şeklinde puanlama işlemi
gerçekleştirilmiştir. Yerel derneklerin kırsal turizme etkilerine ilişkin sorular
oluşturulurken (Aydın ve Selvi, 2012) çalışmalarından yararlanılmıştır. Demografik
özellikler ile ilgili 5 soru, dernekler ile ilgili 12 soru, derneklerin kırsal turizme etkileri ile
ilgili 25 soru olmak üzere anket toplam 42 sorudan oluşmaktadır.
Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS paket
programı kullanılmıştır. Güvenirlik analizi için Cronbach's Alpha katsayısı
hesaplanmıştır. Yerel STK’ların kırsal turizme etkilerine ilişkin ifadelerin güvenirlik
katsayısı 0,97 olarak bulunmuştur. Ankete katılan dernek yöneticilerinin kişisel
özellikleri, dernekler ile ilgili bilgiler yüzde ve frekans yöntemi kullanılarak analiz
edilmiştir. Yöneticilerin kırsal turizme etkilerinin kuruluş amacı ve faaliyet sürelerine
yönelik farklılıklarının testi için dağılım hakkında fikir sahibi olmak adına KolmogorovSmirnov (K-S) testi yapılmıştır. K-S testi sonucu 0,102 (p>0,05) olarak belirlenmiştir. Bu
bulgu ölçek dağılımlarının normal dağıldığını göstermektedir. Farklılık testlerinden
bağımsız örneklemler için tek- faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) yapılmıştır.
Analizlerdeki anlamlılık düzeyi “p<0,05’’ kabul edilmiştir.
BULGULAR
Araştırmaya Katılan Dernek Yöneticilerinin ve Derneklerin Özelliklerine İlişkin
Bilgiler
Araştırmaya katılan 91 dernek yöneticisinin %84,6’sı erkek (n= 77 kişi), % 15,4’ü (n=14
kişi) kadındır. %42,9’u (n=39 kişi) 41-50 yaş, %27,5’i (n=25 kişi) 31-40 yaş, %19,8’i (n=18
kişi) 51 yaş ve üstü, %9,9’u(n=9 kişi) 30 yaş ve altındadır. Yöneticilerin
%59,3’ü (n=54 kişi) evli, %40,7’i (n=37 kişi) bekârdır. %46,2’si (n=42 kişi) lise/meslek lisesi
mezunu, %42,9’u (n=39 kişi) üniversite ve yüksek lisans mezunudur. Yöneticilerin
%74,7’si (n=68 kişi) turizm eğitimi almamış olup, %24,2’si (n=22 kişi) turizm eğitimi
almıştır. Araştırmaya katılan derneklerin çoğunluğu (%56) Fethiye ilçe merkezinde
bulunmaktadır. Derneklerin %34,1’i (n=31 dernek) diğer amaçlarla (sosyal amaçlarla),
%31,9’u (n=29 dernek) sportif, %17,6’sı (n=16 dernek) yardımlaşma, %3,3’ü (n=3 dernek)
dini amaçlı kurulmuş olup; %13,2’si (n=12 dernek) turizm ve çevre amaçlı kurulmuştur.
Yerel derneklerin %33’ü (n=30 dernek) 5 yıldan daha az bir süredir, %27,5 (n=25 dernek)
6-10 yıl arası, %22’si (n=20 dernek) 11-15 yıl arası, %17,6’sı (n=16 dernek) 16 yıl ve üzeri
bir süredir faaliyet göstermektedir. Ayrıca derneklerin çoğunlukla %37,4’nün (n=34
dernek) üye sayısı 151-200 kişi; % 26,4’ünün (n=24 dernek) 51-100 kişi arasında
değişmektedir. Derneklerin %64,8’i (n=59 dernek), yıllık aidat geliri, %73,6’sı (n=67
dernek) yıllık bağış geliri almaktadır. Yine derneklerin %86,8’i (n=79 dernek) işletme
faaliyetlerinden, % 86,8’i (n=79 dernek) Belediyeden ve %100’ü (n=91 dernek) Valilikten,
Kaymakamlıktan ve Bakanlıktan yardım alamamaktadır. Bu bilgilere göre araştırma
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kapsamında derneklerin maddi olanaklardan yoksun oldukları belirtilebilir. Ayrıca
katılımcıların %98,9’u (n=90) kırsal turizm ile ilgili yapılan çalışmaları yeterli
bulmamaktadır.
Dernek Yöneticilerinin Kırsal Turizme Etkilerine İlişkin Görüşleri
Tablo 2’de Fethiye’de faaliyet gösteren dernek yöneticilerinin kırsal turizme etkilerine
yönelik görüş ve tutumları yer almaktadır.
Tablo 2. Derneklerin Kırsal Turizme Etkilerine İlişkin Bulgular
İFADELER
Örgütümüz kırsal turizmi geliştirme konusunda çalışmalara katkı
yapmaktadır.
Örgütümüz özellikle bayanları teşvik ederek hediyelik eşya yapımının
geliştirilmesine katkı yapmaktadır.
Örgütümüz orman, göl, akarsu vb. doğal güzelliği olan alanlarda turizm amaçlı
tesisler yapılması için girişimcileri teşvik etmeye çalışmaktadır.
Örgütümüz ev pansiyonculuğunu özendirecek çalışmaları desteklemektedir.
Örgütümüz kırsal turizmin 12 ay yapılabilmesi için yapılan çeşitli çalışmaları
desteklemektedir.
Örgütümüz kırsal turizmin çeşitlendirilmesi çalışmalarına destek olmaktadır.
Örgütümüz kırsal turizm etkinliklerinin köylere yayılması çalışmalarını
desteklemektedir.
Örgütümüz kırsal turizm işletmeleri ile ortak turizme yönelik çalışmalara
destek olmaktadır.
Örgütümüz kırsal turizm amaçlı fuarlara katılarak tanıtım çalışmalarına destek
olmaktadır.
Örgütümüz kırsal turizme yönelik halkla ilişkiler faaliyetleri yürütmektedir.
Örgütümüz turistik değerlerin medyada yer alması çalışmalarına destek
olmaktadır.
Örgütümüz kırsal turizm amaçlı çevre gezileri/doğa yürüyüşleri
düzenlemektedir.
Örgütümüz kırsal turizme yönelik yarışmalara destek vermektedir.
Örgütümüz yöre kültürünü tanıtım amaçlı kermesler düzenlemektedir.
Örgütümüz yöre kültürüne özgü el sanatları yapımına destek vermektedir.
Örgütümüz yöreye özgü yıl içinde çeşitli gösteriler/halk oyunları etkinliklerini
desteklemektedir.
Örgütümüz seyahat acenteleri ile yakın temas halindedir.
Örgütümüz turizm gönüllüleri oluşturmaya çalışmaktadır.
Örgütümüz kültürel varlıkların korunmasına destek olmaktadır.
Örgütümüz çevre temizlik kampanyalarını desteklemektedir.
Örgütümüz kırsal turizm işletmeleri ile ortak turizme yönelik çalışmalara
destek olmaktadır.
Örgütümüz folklorik değerlerin tanıtımına destek olmaktadır.
Örgütümüz halka yönelik turizm eğitimini desteklemektedir.
Örgütümüz kırsal turizme yönelik projelerle eğitim kurumlarını
desteklemektedir.
Örgütümüz kırsal turizm konulu toplantıları desteklemektedir.
Ölçeğin Genel Ortalaması= 2,41
Ölçeğin Standart Sapması= 0,82
Ölçeğin Güvenirliği= 0,97
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̅
𝐗
2,38

ss
1,14

N
91

2,08

1,01

91

2,12

1,02

91

2,04
2,46

0,92
1,22

91
91

2,42
2,49

1,19
1,12

91
91

2,43

1,04

91

2,20

0,92

91

2,15
2,64

0,86
1,16

91
91

2,26

0,94

91

2,38
2,13
2,35
2,34

1,00
0,85
0,99
1,00

91
91
91
91

2,40
2,54
3,0
2,85
2,41

1,04
1,10
1,23
1,19
0,96

91
91
91
91
91

2,36
2,61
2,57

0,98
1,13
1,11

91
91
91

2,61

1,13

91

Tablo 2 incelendiğinde dernek yöneticilerinin genel olarak yörelerindeki kırsal turizmin
gelişiminde etkili olmadıkları yönünde görüş bildirdikleri dikkati çekmektedir. 25
maddeden oluşan ölçeğin genel ortalaması 2,41’dir. Madde ortalamaları 2,04 ile 3,00
arasında değişmekte olup değişim aralığı 0,82’dir. Bu sonuçlar neticesinde derneklerin
turizme etkilerine ilişkin yönetici görüşleri arasında önemli farklılıkların olmadığının
göstergesidir. Katılımın en düşük olduğu ifadeler ise; “Örgütümüz ev pansiyonculuğunu
özendirecek çalışmaları desteklemektedir.”, “Örgütümüz özellikle bayanları teşvik
ederek hediyelik eşya yapımının geliştirilmesine katkı yapmaktadır.”, “Örgütümüz
orman, göl, akarsu vb. doğal güzelliği olan alanlarda turizm amaçlı tesisler yapılması için
girişimcileri teşvik etmeye çalışmaktadır.”, “Örgütümüz yöre kültürünü tanıtım amaçlı
kermesler düzenlemektedir.” şeklindedir.
Farklılık Testleri
Derneklerin kırsal turizme etki düzeylerinin kuruluş amacına ve kuruluş süresine göre
farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır.
Analiz sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 3. Derneklerin Kırsal Turizme Etki Düzeylerinin Kuruluş Amaçlarına Göre
Karşılaştırılmasına İlişkin Anova Testi Sonuçları
Kuruluş Amacı
Dini
Yardımlaşma
Spor
Turizm ve Çevre
Diğer
Toplam
*p<0,05

N
3
16
29
12
31
91

̅
𝐗
2,00
2,11
2,23
3,57
2,32
2,41

ss
0,14
0,40
0,49
0,61
0,96
0,82

F

10,565

P

0,000*

Tablo 3 incelendiğinde derneklerin kırsal turizme etki düzeylerinin kuruluş amaçlarına
göre karşılaştırılmasına ilişkin Anova testi sonuçları incelendiğinde, istatistiksel açıdan
anlamlı fark gösterdiği görülmektedir (F=10,565; p<0,05). Gruplar arası farklılıkların
bulunması amacı ile çoklu karşılaştırma testi (Tukey testi) yapılmış ve turizm ile
̅=3,57) diğer yönetici görüşlerine
doğrudan ilişkili dernek yöneticilerinin görüşlerinin (𝐗
göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 4. Derneklerin Kırsal Turizme Etki Düzeylerinin Kuruluş Süresine Göre
Karşılaştırılmasına İlişkin Anova Testi Sonuçları
Kuruluş Süresi
5 yıl ve daha az
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Toplam
*p<0,05

N
30
25
20
16
91

̅
𝐗
2,17
2,40
2,24
3,09
2,41

ss
0,69
0,84
0,71
0,81
0,82

F

P

5,479

0,02

Tablo 4’e göre, derneklerin kırsal turizme etki düzeylerinin kuruluş amaçlarına göre
karşılaştırılmasına ilişkin Anova testi sonuçları incelendiğinde, istatistiksel açıdan
anlamlı fark gösterdiği görülmektedir (F= 5,479; p<0,05). Gruplar arası farklılıkların
bulunması amacı ile çoklu karşılaştırma testi (Tukey testi) yapılmış ve 16 yıl ve daha
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̅=3,09) diğer
uzun süredir faaliyette bulunan derneklerin yöneticilerinin görüşlerinin (𝐗
yönetici görüşlerine göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya’da ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde son yıllarda yükseliş ivmesi kazanan
turizm türlerinden biri de kırsal turizmdir. Kırsal turizmin bir yöreye ekonomik, sosyal,
kültürel ve çevresel açıdan önemli katkıları olmaktadır. Bu katkıların artırılmasını
sağlamada STK’ların önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, kırsal turizm
açısından önemli potansiyele sahip olan Fethiye’de faaliyet gösteren derneklerin kırsal
turizme olan etkilerini tespit edebilmek amaçlanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda,
STK’ ların kırsal turizmin gelişmesi için yeterince aktif olmadıkları düşüncesi hakimdir.
Dernekler kırsal turizm gelişiminde ve yöre halkına ekonomik açıdan katkısı olacağı
düşünülen faaliyetlere yeterince destek verememekte ya da katılamamaktadır. Tanıtım
ve pazarlama faaliyetleri ile kırsal turizmin gelişimine destek verme konusunda yetersiz
kaldıkları görülmektedir. Derneklerin turizmin sosyo-kültürel alanına ilişkin faaliyetlere
de yeterince etkili olamadıkları görülmektedir. Kırsal turizmin gelişiminde özellikle
halkın turizm konusunda eğitilmesi ve kırsal turizm bilinci kazandırılmasına yönelik
çalışmalarda ilgisiz oldukları söylenebilir. Sayıları oldukça az olan turizm ve çevre ile
ilgili dernekler diğer amaçlarla kurulan derneklere kıyasla daha etkilidirler. Fethiye gibi
turizm açısından önemli bir destinasyonda turizm ile ilgili derneklerin sayısının
artırılması gerekmektedir. Yılmaz ve Ateşsaçar (2016) Balıkesir için yapmış oldukları
araştırmada benzer sonuca ulaşmıştır ve yazarlar turizm ile ilgili STK’ların kurulması ve
yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Aydın ve Selvi’nin (2012) Düzce ili
için yapmış oldukları çalışmada da ifade ettikleri gibi, STK’ların birbirleriyle ve diğer
kamu kuruluşları ile ortak hareket ederek kırsal turizme yönelik (sergi, fuar, geziler,
yöresel yemekler, konser vb.) daha çok faaliyet içinde olmaları gerekmektedir. Özellikle
yerel halk, eğitim kurumları, girişimciler ile uyum içinde turizmin geliştirilmesi için
çalışmalara destek olmaları gerekmektedir. STK’lar turizm için en önemli görevlerinden
olan tanıtma ve pazarlama, halkın bilinçlendirilmesi gibi konularda daha etkin
olmalıdırlar.
Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtları vardır. Bu çalışma
Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren dernekler ile sınırlandırılmıştır ve bu STK’lardan çeşitli
nedenlerle geri dönüş yapmayanlar olmuştur. Bu araştırmada ortaya çıkan sonuçların
nedenleri üzerinde durulmamıştır. Bu nedenlerin üzerinde durulan bir çalışma yapılarak
alan yazına katkı sağlanabilir. Buna benzer bir araştırma Muğla ilini kapsayan tüm
STK’ları kapsayacak şekilde veya diğer iller için de yapılabilir.
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ÖZET
Aktif birer sosyal medya araçları kullanıcısı olan turistler tatilleri süresince bu araçların
kendilerine sunduğu kolaylıklar sayesinde bilgi alışverişinde bulunmakta, eğlenceli vakit
geçirmekte ve diğer kullanıcılar ile sosyal etkileşimlerde bulunarak turistik deneyimlerini
şekillendirmektedirler. Bu nedenle sosyal medya ağlarının turistik deneyimleri dizayn
edebilecek bir potansiyele sahip olduğundan söz edilebilir.
Bu araştırmanın amacı sosyal medya kullanma niyetinin, sosyal medya kullanımı ve bu
kullanımdan edinilen doyumlar ile turistik deneyim arasındaki ilişki ortaya çıkarılmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla, kolayda örneklem yoluyla Edremit Körfezi’ni ziyaret eden yerli
turistlerden 389 kişi üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Bu örneklem grubundan
toplanan veriler ise SPSS ve AMOS paket programları ile analiz edilmiştir. Araştırma
sonuçlarına göre turistleri sosyal medya kullanmaya teşvik eden motivasyonlardan
stresten uzaklaşma, sosyal etkileşim ve eğlence değişkenlerinin turistik deneyimi olumlu,
bilgi edinme değişkeninin ise olumsuz etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte,
kendini daha rahat ifade etmek için sosyal medya araçları kullanmanın ise turistik
deneyim üzerinde anlamlı bir etki yaratmadığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Turistik Deneyim, Kullanım ve Doyumlar
Yaklaşımı, Edremit Körfezi
GİRİŞ
Sosyal medya araçlarının bireysel kullanıcıları veya kar amacı güden ya da gütmeyen
örgütler, sosyal medya araçlarının kendilerine tanıdığı imkânlarla sanal dünyada
paylaştıkları içerikler sayesinde, hem diğer kullanıcıları yönlendiren, bilgilendiren ve
eğlendiren etken bir rol üstlenirken hem de yönlendirilen, bilgilenen ve eğlenen edilgen
bir pozisyon içinde de olabilmektedirler.
İnternet ve sosyal medyanın, kişiler ve örgütler üzerinde bıraktığı bu etken ve edilgen
durumlar, turizm sektörü ile ilgili yapılan araştırmalar açısından ele alındığında,
araştırmaların önemli bir kısmının turizm sektöründe hizmet veren işletmeler üzerinden
salt iktisadi bir bakış açısıyla değerlendirildiği görülmektedir. Sosyal medya araçlarının
turizm içerisinde ve özellikle de turistlerin üzerinde neden olduğu sosyolojik sonuçlarla
ilgili araştırmalar ise nicel anlamda oldukça sınırlıdır.
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Kullanım ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Sosyal Medya Kavramı
Sosyal Medya; insanların: video, fotoğraf, haber, metin, fikir, öngörü, mizah, hatta
dedikodu, gibi veri içeriklerini paylaşmak için kullandıkları çevrimiçi kaynaklardır
(Drury, 2008). Aynı zamanda sosyal medya, toplum içinde statüsü, geliri, yaşı ne olursa
olsun bütün bireyler tarafından kullanılabilen bir iletişim kanalı olma özelliği de
taşımaktadır. Bu kanal sayesinde birey kendi ürettiği bir veriyi yayınlayarak paylaşabilir,
çevrimiçi tartışmalara katılarak yorum ve değerlendirmelerde bulunabilir ve gerçek
zamanlı geri bildirimler alabilir (Chan, Cho ve Lee, 2013)..
Kullanım ve Doyumlar Yaklaşımı (KDY) ise bireylerin, stresten uzaklaşma, eğlenme,
sosyalleşme, hayatı tanıma ya da ülke ve dünya ile ilgili gündemi takip etme gibi birçok
farklı gereksinimlerini medya organları üzerinden karşılayarak doyum sağlayacağını öne
süren bir kuramdır. Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımını referans alan çalışmalarda,
başlangıç noktası olarak temel bir psikolojik kavram olan gereksinim olgusundan hareket
edilir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gidermeleri gereken bazı
gereksinimleri; yani ihtiyaçları vardır. Gündelik hayatta herhangi bir sorun meydana
gelmemesi için bu gereksinimler giderilerek doyuma ulaştırılmalıdır (Uzun, 2013).
Dolayısıyla doyumlar, kullanma davranışının öncülü olan gereksinim ya da güdülerden
beslenmektedir.
Bugün sosyal medya araçları, milyonlarca kullanıcısının birbirleriyle iletişim kurmasını
sağlayan bir mekanizma olarak bilinmektedir. Bu nedenle köken itibariyle iletişim
bilimleri ile özdeşlik gösteren KDY’yi benimseyen araştırmacıların birçoğu bu yaklaşımın
motivasyonlarının sosyal medya kullanan bireyler üzerinde nasıl bir etki yarattığını
incelemişlerdir (Al-Menayes, 2015; Ryan, Chester, Reece ve Xenos, 2014; Williams, 2013;
Köseoğlu, 2012; Koçak, 2012; Akçay, 2011; Barton, 2009; Leung, 2007; Ko, Cho ve Roberts,
2005; Papacharissi, 2002). Bu çalışmalarda özetle; bilgi edinme, sosyal etkileşim, kişiler
arası fayda, eğlence, kimlik, gizlilik, gözetim, zaman geçirme, kendini ifade etme
(dışavurumculuk), uygunluk gibi çeşitli motivasyonların kişileri sosyal medya kullanımı
konusunda motive ettiği ve bu doğrultuda doyumlar elde etmelerine neden olduğu
vurgulanmaktadır.
Turistik Deneyim Kavramı
Akademik çalışmalarda turistik deneyim konusunda yapılan pek çok açıklama olmasına
rağmen tüm araştırmacılar tarafından kabul edilen bir tanım henüz mevcut değildir.
Alanyazında turistik deneyim kavramının işletme yönetimi ve müşteri deneyimleri
konseptli haliyle genel olarak iki boyutlu incelendiği görülmektedir. Buna göre bir
müşteri olarak turistler için deneyim kavramı; duygu, eğlence ve fantezilerin sürekli bir
döngü içinde hareket ederek zenginleşmesi (Holbrook ve Hirschman, 1982) ya da turistin
geçmiş seyahatleri ile ilgili hissiyat ve düşüncelerinin toplamı şeklinde
değerlendirilebilirken, (Dodd, Laverie, Wilcox ve Duhan, 2005) işletmeler için ise
müşterilerinin ilgisini çekebilmek için onlara unutulmaz bir olay yaşatmak adına turistik
ürünlerini kullandıkları yerleri bir tiyatro sahnesi, turistleri ise aktör olarak görmektir
(Pine ve Gilmore, 1999). Turizm gibi dinamik bir sahada bir turist olumlu ya da olumsuz
deneyimler yaşayabileceği birçok durum ile karşı karşıya kalabilir. Buradan hareketle
turizm sahası ve bu saha içindeki turistik ürünler bir turistin deneyimleri açısında büyük
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bir pazar yeri gibidir. Bu pazar yeri ise turistin sürekli yaşadığı ortamın dışında da
zaman geçirebileceği herhangi bir yer dahi olabilmektedir (Volo, 2009).
Sosyal medya ve turistik deneyim üzerine ilgili alanyazın incelendiğinde ise Kim,
Fesenmaier ve Johson (2013) çalışmalarında katılımcılardan bir kayak merkezinde tatilde
olduklarını içeren bir deneyim hayal etmeleri istenmiş ve sonrasında katılımcıların
yarısına sosyal medya, diğer yarısına da özel iletişim kanalları üzerinden bu
seyahatlerine ilişkin bazı kurgusal resimler gösterilmiştir. Araştırma sonucuna göre
katılımcılar, kendilerine başkaları tarafından sosyal medya ağları üzerinden gönderilen
olumlu geri dönüşlerden kişisel iletişim kanallarıyla yapılan dönüşlere göre çok daha
memnun kalmışlardır. Aynı şekilde, Kim ve Tussyadiah (2013)’ın on-line anket
yöntemiyle 217 katılımcıya ulaştığı çalışmalarında da turistin tatili esnasında sosyal
medya kullanımlarından sağladığı, aldığı sosyal destek ve algıladığı sosyal destek de
turistik deneyimi güçlü ve pozitif anlamda etkilemektedir.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın alanyazın kısımında belirtilen bilgilerin ışığında araştırma modeli ve temel
hipotezleri aşağıda belirtildiği şekildedir.
Şekil 1: Araştırma Modeli Kapsamında Bulunan Değişkenler Arasındaki Beklenen
Etkiler

Bu modele uygun olarak geliştirilen hipotezler aşağıda belirtilmiştir.
Araştırmanın hipotezleri;
H1: Kullanım ve Doyumlar ölçeğinin eğlence boyutunun turistik deneyim üzerinde
anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Kullanım ve Doyumlar ölçeğinin kendini ifade etme boyutunun turistik deneyim
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H3: Kullanım ve Doyumlar ölçeğinin sosyal etkileşim boyutunun turistik deneyim
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H4: Kullanım ve Doyumlar ölçeğinin stresten uzaklaşma boyutunun turistik deneyim
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.
H5: Kullanım ve Doyumlar ölçeğinin bilgi edinme boyutunun turistik deneyim üzerinde
anlamlı bir etkisi vardır.
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Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı, KDY bağlamında sosyal medya sitelerini kullanmalarının
turistik deneyimler üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda araştırmanın
ana kitlesini Balıkesir ili sınırlarında bulunan Edremit Körfezi’ni ziyaret eden yerli
turistler oluşturmuştur. Kolayda örneklem yöntemi ile 389 turist üstünden incelenen bu
araştırmada veri toplama aracı olarak ise anket yöntemi seçilmiştir. Araştırmada yer alan
değişkenlere ilişkin geçerlilik, güvenilirlik, ilişki ve etki analizleri SPSS ve SPSS’in bir
makrosu olan AMOS paket programları yardımıyla yapılmıştır.
Araştırmada Kullanılan Ölçekler
Araştırma kapsamında iki farklı ölçek ve toplamda 10 alt boyut halinde oluşan değişken
kullanılmıştır. Bu ölçeklerden ilki, kullanım ve doyumlar ölçeğidir. Kullanımlar ve
doyumlar ile ilgili olan yazın taraması incelendiğinde bu konu üzerine yapılan
araştırmalar içinde en çok kullanılan 5 boyutun olduğu gözlemlenmiştir. Bu boyutlar ve
ifade sayıları ise; eğlence 5 ifade (Akçay, 2011), kendini ifade etme 3 ifade (Hou, 2011;
Çemrek, Baykuş ve Özaydin, 2014), sosyal etkileşim 6 ifade (Arslan ve Kirik, 2013;
Çemrek, Baykuş ve Özaydin, 2014; Froget, Baghestan ve Asfaranjan, 2013), stresten
uzaklaşma 3 ifade (Akçay, 2011) ve bilgi edinme 6 ifade (Mondi, Woods ve Rafi, 2008;
Akçay, 2011)’dir. Bu 5 boyut toplamda 23 ifade ile KDY ölçeğini temsil etmektedir.
Araştırmanın ikinci ölçeği ise toplam 2 ifadeden oluşan ve araştırma modelinde bağımlı
değişken olarak yer alan TDÖ’dür. Bu ölçeğin ifadeleri ise araştırma yazarları tarafından
geliştirilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmanın Betimleyici Bulguları
Bu başlık altında anket katılımcılarının demografik özellikleri ve sosyal medya araçlarına
yönelik yargıları işlenmiştir. Araştırma kapsamındaki katılımcıların % 46’sı kadınlardan
% 54’ü erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların yaklaşık % 70’inin 18-34 yaş grubu genç
bireylerin oluşturduğu gözlemlenmiştir. Yine, katılımcıların %75’inden fazlası ise
eğitimlerini üniversite, yüksek lisans ve doktora safhalarında tamamlamışlardır.
Katılımcıların sosyal medyayı kullanma sıklığını ölçen soruya verilen yanıtlardan en
büyük payı (%73,3) hergün bir kereden fazla sosyal medya hesabımı ziyaret ederim
olurken en düşük payı ise ayda birkaç (%1,5) kere sosyal medya hesabımı ziyaret ederim
olmuştur.
Modelde Yer Alan Boyutlara Yönelik Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizleri
Araştırma modeli için geliştirilen 2 ayrı ölçekte yer alan tüm boyutlar için Coranbach
Alfa değerleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Analiz sonrasında tüm ifadelerin, ait oldukları
boyutların güvenilirliğine olumlu katkı sağlaması ve boyutların Alfa değerlerinin 0,794
ve 0,921 aralığında olması (Hair vd., 2014) her bir boyutun güvenilirliğinin
doğrulandığını göstermektedir. Bununla birlikte ölçeğin genel güvenilirlik katsayısının
yüksek oluşu da (Cronbach's Alpha =0,958) göz önüne alındığında ölçeğin içsel
tutarlılığının ideal derecede olduğu söylenebilir.
Tablo 1: Ölçeklerin Alt Boyutlarına İlişkin İfade Sayıları ve Güvenirlik Katsayıları
Kullanım ve Doyumlar Ölçeği Alt
Boyutları
Eğlence

İfade
Sayısı
5
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Ortalama
3,39

Standart
Sapma
1,116

Güv.Katsayısı
(alpha)
0,858

Kendini İfade Etme
Sosyal Etkileşim
Stresten Uzaklaşma
Bilgi Edinme
Turistik Deneyim
Toplam

3
6
3
6
2
25

2,25
3,06
2,58
3,60

1,124
0,967
1,044
0,997

0,717
0,794
0,804
0,882
0,958

Modelde Yer Alan Boyutlara Yönelik Geçerlilik Analizleri
Araştırmada yer alan ölçeğin geçerliliğini sınamak amacıyla bütün bir ölçeğe ayrı ayrı
Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yöntemleri
uygulanmıştır. Araştırma modeli kapsamındaki ölçeğin bir bütün olarak geçerliliğinin
analizi için AFA kullanılmıştır. Buna göre 5 alt boyut oluşturan ve toplam 23 ifadeden
oluşan bu ölçeğin analiz sonuçlarına göre örneklem yeterlilik katsayısı, 0,901 ve Barlett
testinin p değeri ise 0,0001 olarak elde edilmiştir.
Analizin devamında, ölçek yapısının alan yazına uygun olarak öz değerleri 1’den büyük
olan beş boyut şeklinde belirlenmiştir. Bu boyutlar; Bilgi Edinme, Eğlence, Sosyal Etkileşim,
Stresten Uzaklaşma, Kendini İfade Etme boyutlarıdır. Bu boyutlarda yer alan ifadelerin
faktör yükleri 0,581 ve 0,849 arasında değişmekte olup faktör yükü katsayılarının 0,5’ten
büyük olması ideal seviyelerde olduklarının göstergesidir (Hair vd., 2014). Ancak
kullanım ve doyumlar ölçeğinden birden fazla faktöre yük veren yani binişiklik özelliği
gösteren Eğlence (4), Kendini İfade Etme (1) ve Sosyal Etkileşim (4) adlı ifadeler faktör
yapısını bozduğu için ölçekten çıkarılmıştır. Sonuç olarak elde edilen beş boyutlu yapının
toplam varyansın %71.624’ünü açıkladığı görülmüştür.
Ölçek Boyutlarına
Ait İfadeler
Bilgi Edinme (1)
Bilgi Edinme (3)
Bilgi Edinme (2)
Bilgi Edinme (5)
Bilgi Edinme (4)
Bilgi Edinme (6)
Eğlence (1)
Eğlence (2)
Eğlence (5)
Eğlence (3)
Sosyal Etkileşim (3)
Sosyal Etkileşim (1)
Sosyal Etkileşim (6)
Sosyal Etkileşim (5)
Sosyal Etkileşim (2)
Stresten Uzaklaşma
(2)
Stresten Uzaklaşma
(1)
Stresten Uzaklaşma
(3)
Kendini İfade Etme
(3)
Kendini İfade Etme

1

2

3

4

5

0,830
0,819
0,789
0,699
0,682
0,581
0,849
0,800
0,778
0,752
0,753
0,679
0,670
0,607
0,600
0,849
0,711
0,688
0,835
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0,780

6

(2)
Turistik Deneyim (1)
Turistik Deneyim (2)
Öz değerler
Açıkladığı Varyans
Açıklanan Toplam
Varyans
KMO Ölçüm
Yeterliliği
Bartlett Küresellik
Test Değeri

0,710
0,701
8,429
% 38,314

2,634
% 11,972

1,595
% 7,252

1,414
% 6,429

1,191
% 4,035

1,101
3,622

% 71,624
0,901
Approx. Chi-Square 4321,059
Sig. :0,0001

Tablo 2: Araştırma Ölçeğinin Açıklayıcı Faktör Analizi Çıktıları
Kestirim Yöntemi: Principal Component Analysis.
Döndürme Yöntemi: Varimax with Kaiser Normalization.
Araştırma Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi
AFA sonucunda elde edilen 5 alt boyut ve 22 ifade Amos programı kullanılarak DFA ile
test edilmiştir. Araştırma ölçeğine yönelik DFA çıktıları Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Araştırma Ölçeğinin Doğrulayıcı Faktör Analizi Çıktıları

Yapılan DFA sonucunda, sosyal etkileşim boyutundan SE2, eğlence boyutundan EĞLC3 ve
bilgi edinme boyutundan BE2, BE4 ve BE6 ifadeleri, faktör yapısını bozdukları için
araştırma ölçeğinden çıkarılmıştır.
TDÖ üzerine kurulan modelin, model içindeki veriler ile uyum ya da uyumsuzluğu
ölçmek amacıyla TDÖ’ye ilişkin DFA modelinin c2/df (ki-kare/ serbestlik derecesi), GFI,
CFI, RMSEA, SRMR, NFI ve AGFI gibi uyum ölçütleri incelenmiş ve bu ölçütlerin değerleri
Tablo 4’de belirtilmiştir.
Tablo 4: Ölçüm Modelinin Uyum İyiliği Ölçütleri ile Araştırma Sonuçlarının
Karşılaştırılması
Uyum
Ölçütleri
c2/df
RMSEA

Mükemmel Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

0≤ c2/df ≤2
0≤ RMSEA ≤0,05

2≤ c2/df ≤3
0,05 ≤RMSEA ≤0,08
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Araştırmanın Uyum
Değerleri
2,524
0,063

SRMR

0≤ SRMR <0,05

0,05 ≤ SRMR <0,10

0,047

NFI
CFI
GFI
AGFI

0,95 ≤ NFI ≤ 1
0,97 ≤ CFI ≤ 1
0,95 ≤ GFI ≤ 1
0,90 ≤AGFI≤1

0,90 ≤ NFI < 0,95
0,95 ≤ CFI < 0,97
0,80 ≤ GFI < 0,95
0,85 ≤ AGFI ≤0,90

0,927
0,954
0,927
0,891

Tablo 4’de, oluşturulan DFA modeline ilişkin model uyum ölçütleri incelendiğinde,
SRMR’nin ölçütünün mükemmel uyum değeri aldığı görülürken geriye kalan bütün
uyum iyiliği ölçütlerinin (c2/df, CFI, NFI, RMSEA, GFI, AGFI) kabul edilebilir değerler
gösterdikleri saptanmıştır. Sonuç olarak, elde edilen bu uyum ölçütlerinin değerleri,
model ve model içindeki verilerin iyi bir uyuma sahip olduğunu ortaya koymuştur.
AFA ve DFA ile birlikte değerlendirilen bileşik güvenirlik (CR), ortalama öz değişkenlik
(AVE) ve değişkenler arası korelasyon katsayıları gibi birtakım istatistiki ölçütler, ölçek
ile ilgili oluşturulan DFA modelinin kabul görebilir düzeylerde yeterliliğe, güvenilirliğe
ve hem yakınsak hem de ayrım açısından geçerliliğinin olduğunu dair önemli ipuçları
verirler. Buradan hareketle kullanım ve doyumlar ölçeğinin DFA modeline ilişkin
geçerlik, güvenirlik ve faktör korelasyon matrisi Tablo 5’de gösterildiği gibidir.
Tablo 5: Ölçeğin DFA modeline ilişkin Geçerlik, Güvenirlik ve Korelasyon Katsayıları
Kendini İfade Etme (1)
Bilgi Edinme (2)
Eğlence (3)
Sosyal Etkileşim (4)
Stresten Uzaklaşma(5)
Turistik Deneyim

CR
0,817
0,858
0,882
0,776
0,809
0,822

AVE
0,691
0,669
0,713
0,514
0,588
0,698

1

2

3

4

5

0,317
0,394
0,617
0,639
0,610

0,549
0,595
0,389
0,213

0,609
0,460
0,464

0,504
0,538

0,720

Tablo 5’de incelemeye alınan ilk ölçüt CR değeridir. DFA modelinde yer alan boyutların
CR değerlerinin 0,70’in üzerinde olması modelin güvenilir olduğunu dair önemli bir
kanıt sunmaktadır (Hair ve diğ., 2014).
Ölçeğin yakınsak geçerliğinin yeterli olup olmadığını anlayabilmek için modeldeki her
bir boyutun AVE değerlerinin 0,50’nin üstünde olması ve CR değerlerinin de AVE
değerlerinden daha fazla olması gerekmektedir (Hair ve diğ., 2014). Tablo 5’de verilen
değerler incelendiğinde bütün boyutların AVE değerlerinin beklenilen seviye olan
0,50’den yüksek olduğu ve CR değerlerinin de AVE değerlerinden daha yüksek olduğu
gözlemlenmiştir.
Model, ayrım geçerliliği açısından incelendiğinde ise faktör korelasyon matrisini
oluşturan değişkenlerin korelasyon katsayılarının 0,85’den daha yüksek olmaması
gerekmektedir. Tablo 5 incelendiğinde boyutlar arası korelasyonların en yükseğinin 0,639
ile bilgi edinme ve stresten uzaklaşma değişkenleri arasında olduğu ve bu oranında
0,85’den küçük olduğu görülmektedir.
Araştırma Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırmanın amacına ve modeline uygun olarak oluşturulan hipotezleri test etmek için
YEM kullanılmıştır. YEM analizi AMOS istatistik paket programı kullanılarak
yapılmıştır. YEM çalışmalarından biri de ölçüm modelleri tarafından doğrulanan yapılar
arasındaki ilişki ağlarının incelenmesi amacıyla kullanılan yol analizidir. Yol analizi
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çalışmalarında yol diyagramı olarak adlandırılan grafiksel gösterimlerle değişkenlerin
birbirleri üzerindeki karmaşık etki ve ilişkileri ortaya konulur.
Araştırmada yer alan ve ölçüm modelleri tarafından da güvenilirlikleri ile yakınsak ve
ayrışım geçerlilikleri doğrulanan ölçek yapılar arasındaki ilişkiler ise yol analizi
sonuçlarında gösterilmiştir. Tablo 6’da bulunan yol analizi sonuçları incelendiğinde,
önerilen modelde yer alan ve değişkenler arasındaki ilişki tahminlerini öngören 5
hipotezin 4 tanesi desteklenirken 1 tanesi desteklenmemiştir.
Tablo 6: Araştırma Modeli İçin Yol Analizi Hipotezlerinin Sonuçları

Hipotez

Yapısal İlişki

H1
H2
H3
H4
H5

TD<--- EĞLC
TD <--- KİE
TD <--- SE
TD <--- SU
TD <--- BE

Std.
Regresyon
Kaysayısı
(β)
0,163
0,135
0,248
0,541
-0,276

Std.
Hata

Anlamlılık

Hipotez
Desteklendi/Desteklenmedi

,060
,078
,117
,091
,077

0,014
0,102
0,009
0,0001
0,0001

Desteklenmiştir
Desteklenmemiştir
Desteklenmiştir
Desteklenmiştir
Desteklenmiştir

Anket katılımcısı yerli turistleri tatilleri esnasında sosyal medya araçlarını kullanmaya
iten motivasyonlar içinde turistik deneyimi en güçlü etkileyen değişkenlerin sırasıyla;
stresten uzaklaşma (p:0,0001; β: 0,541), sosyal etkileşim (p:0,009; β: 0,248) ve eğlence
(p:0,014; β: 0,163) amaçlı sosyal medya kullanımları olduğu gözlemlenmiştir. Bilgi
edinmenin ise turistik deneyim üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etkisi olduğu
görülmüştür (p:0,0001; β: -0,276). Ancak, kendini ifade etme motivasyonunun ise turistik
deneyim üzerinde istatistiksel bakımdan anlamlı bir etki bırakmadığı gözlemlenmiştir
(p:0,102).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Seyahati boyunca bir turist, gündelik hayatta edindiği deneyimlerinden çok daha farklı
ve ilgi çekici olanı aramaktadır. Eğer turist, aradığı bu otantik deneyimi bulursa bu anı en
hızlı ve en pratik yollarla diğer insanlarla etkileşime girerek onlarla paylaşmak ya da
onlara bilgi vermek isteyecektir. Bu hızlı ve pratik iletişim aracı ise çoğu zaman sosyal
medya araçları olmaktadır. Turist seyahati boyunca edindiği izlenimleri ya da seyahatini
etkileyen olayları sosyal medya aracılığıyla dışa vurduğunda hem kendini diğer
insanlara ifade ederek o insanlar nezdinde kabul görmeyi umacak hem de bundan bir
doyum ve haz alacaktır. Bu sürecin sonunda ise turist, hatırlamaya değer deneyimler
eşliğinde seyahatini noktalayacaktır. Buradan hareketle turistik deneyimlerin
şekillenmesinde sosyal medya ağlarının önemli bir işleve sahip olduğu söylenebilir.
Araştırma bulguları da bu tespiti destekler niteliktedir.
Turistlerin seyahat kararı almalarındaki ana motivasyonlardan biri de günlük iş, ev ve
rutin hayatında üstüne topladığı stresten tatile çıkarak uzaklaşma umududur. Tatilin
başlı başına stresten uzaklaşma için bir fırsat olması gerçeği ile sosyal medya araçlarının
turistlere tanıdığı çeşitli aktivite ve eylemlerle uğraşarak zaten olası bir stres ihtimaline
karşı da bir nevi önlem alması, turistin deneyimini olumlu anlamda etkilemektedir.
Araştırma sonuçlarına göre ise turistlerin stresten uzaklaşma amaçlı sosyal medya
araçlarında bulunması turistik deneyimi güçlü ve olumlu anlamda etkilemektedir.
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Doğası gereği sosyal bir canlı olan insan diğer insanlarla etkileşime girerek birtakım
sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Söz konusu turistler olduğunda ise bu
sosyo-psikolojik ihtiyaçlar daha açık bir şekilde ortaya çıkabilmektedir. Çünkü evinden
ve yakın çevresinden bir süreliğine de olsa uzaklaşan turistler kendilerini yalnız ve
yabancılaşmış hissedebilirler. Bu nedenle turistlerin seyahatleri süresice sosyal medya
araçları ile hem yakın çevresi ile kolay iletişim kurmasının hem de tatilleri süresince
tanıştığı diğer insanlarla bu araçlar üzerinden temas kurarak bilgi alışverişi yapmasının
edindikleri turistik deneyimlere olumlu yansıyacağı söylenebilir. Araştırma bulguları da
bu varsayımı desteklemektedir. Nitekim, sosyal etkileşim amaçlı sosyal medya
sitelerinde bulunan turistler daha eğlenceli ve daha eğitici bir seyahat deneyimi
yaşamaktadırlar. KDY ölçeğinin sosyal etkileşim boyutunun turistik deneyim üzerinde
yarattığı bu olumlu etkiler Kim ve Tussyadiah (2013)’ın çalışmasındaki bulgularla da
paralellik göstermektedir. Kim ve Tussyadiah çalışmalarında, turistlerin sosyal medya
kullanımlarının turistler için sosyal ihtiyaçlarını karşılayıcı bir destek niteliğinde
olduğunu ve bununda turistik deneyimleri olumlu anlamda etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır.
Yine, araştırma sonuçlarına göre, turistin tatildeyken keyifli vakit geçirmek ve
eğlenebilmek için sosyal medya araçlarında bulunması ona geldiği kültür içindeki sorun
ve sıkıntılarını unutturarak bir kaçış kapısı açmaktadır. Nitekim, sosyal medya
araçlarında eğlence amaçlı bulunmanın, turistik deneyimin üstünde anlamlı bir etki
yarattığı çalışma bulgularıyla da doğrulanmıştır.
Etkili bir bilgi edinme aracı olan ve bu edinilen bilgilerin diğer kullanıcılarla da
alışverişine olanak tanıyan sosyal medya araçları turistik deneyimlerin dizaynı üzerinde
etki yaratabilmektedir. Ancak, turistlerin bilgi edinme amaçlı sosyal medya kullanım
niyetlerindeki yoğunluğun artması, onları kaçmaya çalıştıkları gündelik hayatın stres ve
sorun çemberinin içine tekrar alabilmektedir. Bir başka deyişle turist, tatili süresince bile
geldiği yerdeki uğraştığı işi hatta ülke ve dünya gündemi ile ilgili gelişmeleri dahi
yakından irdeleyecektir. Böylesi bir durum ise turisti bir süreliğine de olsa uzaklaşmaya
çalıştığı gerçek hayat ile temas kurmaya zorlamaktadır. Nitekim, araştırma sonuçlarında
turistlerin bilgi edinme amaçlı sosyal medya araçlarını kullanmaları turistik deneyimi
olumsuz anlamda etkilemektedir.
Bununla birlikte, turistlerin sosyal medya üzerinden kendilerini ifade etmeleri turistik
deneyim üzerinde istatistik açıdan anlamlı etkisinin olmadığı da araştırmanın bir diğer
bulgusudur. Buna göre, turistin tatilini geçirdiği destinasyondaki diğer turistlerle, hizmet
aldığı turizm işletmelerinin personelleriyle ve hatta yerli halkla sosyal medya araçları
yerine yüz yüze iletişim halinde bulunarak kendini daha özgür ifade ettiği söylenebilir.
Çalışma sonuçlarının genel bir özeti olarak; turistlerin seyahatleri boyunca sosyal medya
kullanımlarının turistik deneyimleri baştan başa yaratabilen bir motivasyon kaynağı
olmadığı ancak onu şekillendirebilecek bir potansiyel taşıdığı söylenebilir.
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ÖZET
Seyahat ve turizm internetteki en popüler konulardan biri haline gelmektedir. Her geçen
gün yayın yapan seyahat bloglarının sayılarının arttığını görmek mümkündür. Bireylerin
seyahate çıkmadan önce, seyahat blogları son kararı vermede oldukça etkili kanallardır.
Geçmişte arkadaş tavsiyeleri seyahat kararını etkileyen önemli bir unsurken, teknolojinin
gelişimi ile birlikte bu tavsiyeler artık daha geniş kitleler tarafından verilebilmektedir.
Çalışmanın amacı, Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 seyahat bloğunda Türkiye’nin
destinasyon imajını belirlemektir. Bu kapsamda çalışmada (1) Seyahat bloglarında en çok
ziyaret edilen ilk on destinasyon hangisidir? (2) Türkiye’de hangi destinasyonlar ziyaret
edilmiştir? (3) Türkiye’de ki destinasyonları tabir etmede en sık kullanılan kelime ve
kelime grupları nelerdir? (4) Seyahat bloglarında Türkiye’de ön plana çıkan
destinasyonlar hangi görsellerle desteklenmiştir? Çalışmada elde edilen veriler
doğrultusunda destinasyon bazlı değerlendirme yapan 17 seyahat bloğunun 9’unun
Türkiye ile ilgili yazı paylaştığı ve Türkiye’nin en çok öne çıkan destinasyonlarının
İstanbul, İzmir ve Kapadokya olduğu belirlenmiştir. Zaman kısıtlığı sebebiyle incelenen
blog sayısının sınırlı tutulmuş olması çalışmanın kısıtı olarak gösterilebilir.
Anahtar kelimeler: Seyahat, Destinasyon İmajı, Seyahat Blogları
GİRİŞ
İnternet 1990’lı yıllardan insan hayatına giren bir kavram iken bugün internet insanlar
için adeta vazgeçilmez bir hale gelmiştir. İnternet, yalnızca ucuz ve hızlı bir iletişim aracı
olmaktan çok öteye geçmiştir. İnternetin, insan hayatına girmeye başladığı ilk dönem
olan Web 1.0 döneminde internet tek yönlü bir iletişim aracı olarak hayatımızda yer
almaktaydı (Kahraman, 2014). Web 2.0 dönemine geçildiğinde internet artık tek yönlü bir
iletişim aracı olmaktan çıkarak çift yönlü bir iletişim aracına dönüşmüştür. Web 2.0
döneminin en çok kullanılan uygulamalarından biri olan bloglar bireylere metin ve resim
paylaşabilme imkanını sağlamaktadır (Lee vd., 2008). Seyahat blogları, kısaca düzenli bir
şekilde güncellenen ve kronolojik olarak sunulan, online seyahat gazeteleri olarak
tanımlanabilmektedir. Seyahat blogları, bireylerin bir destinasyon hakkındaki seyahat
deneyimlerini, yorumlarını ve seyahat ile ilgili detayları içermekte (Wang, 2012) ve
bireylere destinasyon hakkında bilgi edinebilmesini sağlayan günümüzün oldukça
popüler uygulamalarından biridir (Li ve Wang, 2011).
Seyahat bloglarına yönelik önceki araştırmalara bakıldığında destinasyon imajı ve
seyahat deneyimi üzerinde durulduğu görülecektir. Özellikle son yıllarda daha da
popüler hale gelen seyahat deneyimini paylaşma üzerine (Chandralal vd., 2014; Ab
Rahman vd., 2014; Pan vd., 2013; Bosangit vd., 2015; Antelmi ve Santulli, 2012; Magnini
vd., 2011) çeşitli çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Öte yandan destinasyon, turizmin
olmazsa olmaz bileşenlerinden biridir (Özdemir, 2008). Destinasyon imajı potansiyel
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turistlerin seyahat yerini seçme, değerlendirme ve satın alma davranışlarında önemli bir
etkisi olduğunu araştırmacılar geçmiş yıllarda ortaya koymuşlardır (Baloglu ve
McCleary, 1999; Crotts, 1999; Chon, 1990). Bu sebeple destinasyon imajı turizm
araştırmalarında daima önemli bir yere sahip olmuştur (Wang, 2012). Bu öneminden de
ötürü seyahat bloglarında destinasyon imajını saptamaya yönelik çalışmalar (Sun vd.,
2014; Li ve Wang, 2011; Son, 2011; Tudor, 2013; Law ve Cheung, 2010; Banyai, 2012; Pan
vd., 2007; Tseng vd., 2015) yapıldığı görülmüştür.
Seyahat bloglarında, destinasyon imajına yönelik çalışmalar incelendiğinde daha çok Çin,
Tayvan veya Japonya gibi Asya ülkelerinde yoğunlaştığı görülmüştür. İyi bir destinasyon
markası oluşturabilmek için pazarlamacıların destinasyon imajını çok iyi anlamaları
gerekmektedir (Son, 2011). Çalışmanın amacı, Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 seyahat
bloğunda Türkiye’nin destinasyon imajını belirlemektir. Bu kapsamda çalışmada “(1)
Seyahat bloglarında en çok ziyaret edilen destinasyonlar hangileridir? (2) Türkiye’de
hangi destinasyonlar ziyaret edilmiştir? (3) Türkiye’de ki destinasyonları tabir etmede en
sık kullanılan kelime ve kelime grupları nelerdir? (4) Seyahat bloglarında Türkiye’de ön
plana çıkan destinasyonlar hangi görsellerle desteklenmiştir?” şeklinde araştırma soruları
kullanılmıştır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Destinasyon İmajı
Turistlerin seyahat edecekleri bölgeyi seçme kararını şekillendiren algılarının düzeyi,
bölgelerin sahip olduğu ve olmadığı birçok unsurla yakından ilişkilidir. Bu süreçte en
etkili faktörlerden biri de destinasyon imajıdır (Kaşlı ve Yılmazdoğan, 2012). Turizm
ürünleri soyut ve birbirine benzer oldukları için destinasyonlar arasında rekabet, “imaj”
aracılığı ile gerçekleştirilmektedir (Albayrak ve Özkul, 2013). Yapılan tanımlamalar
bağlamında denilebilir ki; herhangi bir destinasyona yönelik bireylerin sahip oldukları
algıların bütünü o bölgenin imajını oluşturur ve bireylerin zaman içinde farklı
kanallardan elde ettikleri bilgileri anlamlandırması ile şekillenerek seyahat etme eğilimini
de şekillendirir (Kaşlı ve Yılmazdoğan, 2012). Destinasyon imajı, doğal ve sosyo-kültürel
çekicilikler, alt yapı-üst yapı olanakları, sunulan hizmetler, fiyat ve hizmet kalitesi gibi
unsurların bir araya gelmesi ile oluşur (İpar ve Doğan, 2013). Destinasyon imajı, öğrenme
ve bilgi alışverişi süreci içerisinde şekillenir. Bu süreç, geçmiş, şimdiki ve gelecekteki
ziyaretçileri, pazarlama kuruluşlarını, turizm işletmelerini, popüler medya,
destinasyonun Dünya tarihi içerisindeki konumu, film, tiyatro ve müzik kaynaklarını
içerir (Wenger, 2008).
İmaj algılamalarında mesajın sürekli ve sade tutulması etkili olmaktadır. Bireyler
destinasyon kararlarını, medya içeriklerine, özellikle de görsel-işitsel medya içeriklerine
göre vermektedirler. Bireyin algısına yönelik bu etkile(n)me süreci istemsiz, tesadüfi ve
bilinçsiz olabildiği gibi gönüllü ya da bilinçli de olabilmektedir. Bu bağlamda film ve
televizyon dizisi gibi popüler kültür ürünlerinin destinasyon imajını etkileme süreci,
bireylerin yaşadıkları çevreden edindikleri deneyimlerden farklı deneyimler
edinebilecekleri algısı yaratarak işlemektedir (Vagionis ve Loumioti, 2011; Gürel vd.,
2013). Destinasyon imajı, rekabet avantajı ve sürdürülebilir turizm talebi sağlamak için
sistemli şekilde ve uzman kişilerce planlanması gereken bir konu olup destinasyonların
gelişimi açısından özellikle son yıllarda üzerinde çalışılan ve farklı rekabet stratejileri ile
uygulama alanı bulan bir kavramdır (Albayrak ve Özkul, 2013).
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İnternette pazarlama yapmak için geliştirilen araç ve yöntemlerin sayısı gün geçtikçe
artmaktadır. Bloglar, pod yayınları (podcast), videolu bloglar (vlog), arama motorlarına
verilen ilan ve reklamlar (Google adwords vb.), forumlar, sosyal medyalar, e-posta ile
pazarlama ve viral pazarlama bunlar arasında sayılabilir (Taşoğlu, 2012). Seyahat
blogları, turistler arasında bilgi alışverişi ve işletmelerin pazarlarının tutumları hakkında
bilgi edinmede kullandıkları, giderek önemi artan bir mekanizma haline gelmektedir
(Wenger, 2008).
Seyahat Blogları
Günümüzde tüketiciler artık bir ürün ya da hizmeti satın almadan önce gerçek kullanıcı
deneyimlerini içeren boglardan, Facebook’tan, wikilerden, sözlüklerden bilgi alıp bu
bilgileri değerlendirmektedirler. Hatta bununla da yetinmeyip kendi başlarından geçen
seyahat deneyimlerini olduğu gibi internette paylaşmaktadırlar (Sevinç, 2012). Bir blog,
bireylerin düşüncelerini, sözcüklerini ve fikirlerini dünya ile paylaşabileceği merkezi bir
mekan haline gelebilir (Handley ve Chapman, 2013).
Temel olarak bloglar, kişi ya da kurumların bir konu ya da konular grubundaki bilgi,
düşünce ya da tecrübelerini, diğer kişi ya da kurumlarla paylaşmak üzere internet
üzerinde açmış oldukları web siteleridir. Bu siteler, blog sahibinin yazmış olduğu tüm
yazıları bir arşiv sistemi içerisinde tutan, genellikle son yazılan yazıyı ziyaretçinin ilk
sırada görmesini sağlayan ve tüm ziyaretçilerin yazılar hakkında yorum yapmalarına
olanak sağlayan ve tüm ziyaretçilerin yazılar hakkında yorum bırakmalarına olanak
sağlayan bir teknolojiye sahiptir. Günümüzde bloglar herhangi bir basın kuruluşuna
bağlı olmayan, bağımsız gazetecilik mecraları olarak görülebilmektedir. Bu mecralar,
blog sahibinin ilgi ve uzmanlık alanında yazdığı yazıların tüm dünya ile sansürsüz bir
şekilde paylaşılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla, bloglar içerikleri açısından
bakıldığında, konu ile ilgili olumlu ya da olumsuz her türlü bilgi, tecrübe ya da
düşüncenin aktarımını içerebilmektedir. Bazı blogların günlük ziyaretçi sayısı,
gazetelerin satış rakamlarından daha yüksek olabilmektedir. Bu potansiyel, blogları,
markaların Pazar performansları için oldukça önemli iletişim mecraları haline
getirmektedir (Sezer, 2009)
“Web” ve “log” kelimelerinin birleşmesinden oluşan ve web günlüğünü ifade eden
weblog kavramı zamanla yaygınlaşarak blog olarak adlandırılmıştır. Akla gelebilecek her
konuda okuyucularına içerik sağlayan web siteleridir (Stratten, 2012). İnternet günlükleri
olarak adlandırılan bloglar, dileyen herkese ücretsiz yayıncı olabilme imkanı vermektedir
(Karahasan, 2012). Bloglar bir veya birden çok kişi tarafından tutulabilir; sık ve düzenli
veya düzensiz içerik paylaşabilir. Baktığınızda, dallanıp budaklanmış görünen son
derece profesyonel bloglar olabileceği gibi, son derece basit görünümlü bloglar da olabilir
(Kahraman, 2014). Ancak okuyucularla gerekli sosyalleşme sağlanmıyorsa, sosyal
medyanın kullanıldığı pekte söylenemez. Okuyucuların yorum yapmasını sağlayamayan
bir blog, basılı formatta da var olabilecek gayri resmi bir makaledir (Stratten, 2012).
Blogları yalnızca günlük olarak tanımlamakta doğru olmayacaktır. Çünkü günümüzde
blogların geldiği boyut bir günlük olmanın ötesine geçmiştir. Günlük denildiğinde akla
hep yazı yazmak gelirken, bloglarda yayın yapılabilecek üç format mevcuttur. Bunlar
görüntü, ses ve yazıdır. Bu formatlar ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, birbirlerini
destekleyici şekilde de kullanılabilir (Sevinç, 2012).
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Seyahat ve turizm internet üzerindeki en popüler konulardan biridir. Bu sebeple de blog
dünyasında da seyahat kavramı oldukça popülerdir ve her geçen gün daha fazla seyahat
bloğuna rastlamak mümkün hale gelmiştir (Huang vd., 2011). Puhringer ve Taylor (2008),
seyahat bloglarını planlanan, süren veya geçmiş seyahat ile ilgili bireysel paylaşımları
içeren forumlar olarak tanımlamaktadır. Seyahat blogları, bir veya birden fazla kişi
tarafından oluşturulan verilerle belirli bir tema üzerinde paylaşımlarda bulunulan
bireysel online günlüklere eşdeğerdir (Puhringer ve Taylor, 2008).
Bir seyahat bloğunun konusu ve içeriği, bireysel olarak seyahat eden kişinin ilgi ve
tecrübelerine dayandığından oldukça çeşitlidir (Puhringer ve Taylor, 2008) Seyahat
bloglarına yönelik literatür incelendiğinde bilgi paylaşım çeşitlerinin, deneyim hikayeleri,
bilgi dağıtıcıları ve iletişim kanalları ile destinasyon pazarlaması araçları şeklinde üçe
ayrıldıkları görülmektedir (Ng ve Lee, 2014). Bloglarda paylaşılan seyahat
deneyimlerinden oluşan hikayeleri okuyan tüketiciler destinasyonlar hakkında çeşitli
bilgilere sahip olabilmektedir (Li ve Wang, 2011). Turistler tarafından kendi seyahat
bloglarında sunulan, herhangi bir kısıtlama içermeyen yorumlar, turistlere, destinasyon
pazarlaması örgütlerine ve diğer turizm ile ilgili kuruluşlara ve pazarlamacılara,
destinasyon hakkındaki izlenim ve algıları tespit edebilmesi için fırsatlar sunmaktadır
(Banyai ve Glover, 2012).
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışmada dünyada en çok ziyaret edilen seyahat blogları betimsel analiz yöntemi ile
incelenmiştir. Betimsel analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin
daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel
analiz türüdür (Şimşek & Yıldırım, 2013). Çalışmanın evrenini 2016 yılının ilk üç ayında
en çok ziyaret edilen 50 bloğu oluşturmaktadır (The Expeditioner, 2016). Zaman kısıtı
dolayısıyla sıralamada yer alan ilk 20 blog, Nisan 2016 ile Haziran 2016 tarihleri arasında
incelenmiştir. Blogların web siteleri ziyaret edilerek veriler toplanmıştır. Toplanan veriler
betimsel analiz yöntemi uygulanarak incelenmiştir.
BULGULAR
Nisan 2016 ve Haziran 2016 tarihleri arasında söz konusu blogların web sitelerine yönelik
yapılan araştırmaların sonucunda, 20 adet seyahat bloğu incelenmiştir. Tablo 1’de
incelenen seyahat bloglarına yönelik bilgiler bulunabilir. 20 seyahat bloğunun toplamda
ziyaret ettikleri destinasyon sayısı 3331 olarak görülmektedir. İnceleme yapılan seyahat
bloglarından 3 tanesinin destinasyon bazlı değerlendirme yapmadığı, bu üç blogdan
ikisinin uçak bileti, konaklama, seyahat önerileri gibi paylaşımlarda bulunduğu, birinin
de gastronomi bazlı paylaşımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Destinasyon bazlı
değerlendirme yapan 17 seyahat bloğundan da 9’unda Türkiye ile ilgili daha sonra
detaylı incelenecek olan paylaşımlar yapıldığı görülmektedir.
Tablo 1: Seyahat Bloglarına Yönelik Bilgiler
No
.

Seyahat Bloğu

Destinasyon Bazlı
Değerlendirme

1.
2.
3.
4.

Nomadic Matt
View From The Wing
Expert Vagabond
Pinoy Adventurista

Var
Yok
Var
Var
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Türkiye İle
İlgili
Paylaşım
Yok
Var
Yok

Ziyaret Edilen
Destinasyon
Sayısı
170
130
116

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Y Travel Blog
Out Of Town Blog
Nomad Revelations
The Blonde Abroad
Our Awesome Planet
The Poor Traveler
Adventorous Kate
Two Monkeys Travel Group
Migrationology
The Savy Backpaper
Young Adventuress
Map Happy
Johnny Jet
The Planet D
Go Backpacking
Local Adventurer
Toplam

Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Yok
Var
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
17 (Var)

Var
Var
Yok
Var
Yok
Yok
Var
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var
Yok
9 (Var)

302
350
385
111
16
78
200
416
46
163
105
394
302
47
3331

Kaynak: (The Expeditioner, 2016)

Destinasyon bazlı değerlendirme yapan 17 seyahat bloğunda yapılan detaylı incelemeler
sonucu en popüler olarak ziyaret edilen destinasyonlar Tablo 2’de listelenmiştir. Tablo 2
incelendiğinde üst sıralarda yer alan destinasyonların çoğunluğunun Paris, Roma,
Barselona gibi popüler destinasyonlar olduğunu görmek mümkündür. Bunun yanı sıra
Asya Pasifik Ülkelerinden de destinasyonların listeye girdiği görülmektedir. Dünya
Turizm Örgütü’nün 2016 Highlights raporu 2030 yılı tahminlerine göre, bölgeler
arasındaki en güçlü büyümeyi Asya Pasifik ülkeleri olacağını öngörmektedir (World
Tourism Organisation, 2016). Seyahat bloglarında yapılan paylaşımların geleceğin
seyahat trendlerini etkileyecek olduğu düşünülecek olursa sonuçların birbirine paralel
gittiği görülmektedir.
Tablo 2: Seyahat Bloglarında En Çok Ziyaret Edilen Destinasyonlar
No.
1.
2.
3.

Destinasyon
Paris
Roma
Bali

Sayı
13
13
12

No.
6.
7.
8.

Destinasyon
New York
Hong Kong
Londra

Frekans
12
11
11

No.
11.
12.
13.

4.
5.

Barselona
Bangkok

12
12

9.
10.

Singapur
Melbourne

11
10

14.
15.

Destinasyon
Brugge
Venedik
Kuala
Lumpur
Amsterdam
Madrid

Frekans
10
10
10
10
10

Türkiye’ye yönelik analizlere bakıldığında ise destinasyon bazında değerlendirme yapan
17 seyahat bloğunun 9’unun Türkiye’de ki destinasyonlara yönelik değerlendirme
yaptığı sonucu elde edilmiştir. Tablo 3’te seyahat bloglarında yer verilen Türkiye’deki
destinasyonlar vardır.
Tablo 3: Seyahat Bloglarında Türkiye'de Ziyaret Edilen Destinasyonlar ve Sıklıkları
Ziyaret Sıklığı
9x
5x
3x
2x
1x

Destinasyon
İstanbul
İzmir ve Kapadokya
Bodrum, Pamukkale, Çanakkale ve Fethiye
Marmaris
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Rize, Antalya, Muğla, Kuşadası ve Bursa
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Ziyaret sıklıklarına bakıldığında Türkiye’den en yoğun ilginin İstanbul, İzmir ve
Kapadokya’da olduğu görülmektedir. Çalışmanın devamında bu üç destinasyon detaylı
bir şekilde incelenmiştir. Destinasyonların tanıtımında en yoğun kullanılan kelime ve
kelime grupları, tanıtımında kullanılan görseller incelenmiştir.
İstanbul
Seyahat bloglarında İstanbul’a yönelik metinler incelendiğinde 9 blogda İstanbul
hakkında yazı paylaşıldığı görülmüş ve bu metinlerde 356 farklı destinasyona özgü
kelime ve kelime grubuna rastlanmıştır. Veri analizini daha kaliteli bir hale getirebilmek
adına yalnızca 1 kez geçen kelimeler analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 74 kelime ve
kelime grubundan en çok geçen 10 kelime aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu kelime
gruplarından 2 tanesi 8 kez, 2 tanesi 7 kez, 1 tanesi 6 kez, 5 tanesi 5 kez, 18 tanesi 4 kez, 22
tanesi 3 kez ve 24 tanesi de 2 kez geçmiştir.
Tablo 4: İstanbul İle İlgili Seyahat Bloglarında Geçen Kelimeler
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

İstanbul İle İlgili Seyahat Bloglarında Geçen Kelimeler
Boğaz
Sultanahmet Camii
Kapalıçarşı
Aya Sofya
Türk Hamamı
Topkapı Sarayı
Yerebatan Sarnıcı
Türk Kahvesi
Galata Kulesi
Mavi Seramikler
Diğerleri
Toplam

Sayı
8
8
7
7
6
5
5
5
5
5
186
227

Yüzde (%)
3,28
3,28
2,87
2,87
2,46
2,05
2,05
2,05
2,05
2,05
74,99
100

Tablo 4 incelendiğinde bloglarda İstanbul’a yönelik en yoğun geçen kelimelerin,
İstanbul’un popüler tarihi ve turistik mekanları olduğu görülmektedir. Bunların
haricinde Sultanahmet Camii’nde yer alan mavi seramikler ile Türk Kahvesi en çok bahsi
geçen unsurlar olmuştur. Seyahat bloglarında İstanbul ile ilgili yazılan yazılarla birlikte,
kullanılan resimler de kişilerin destinasyon seçim kararlarını etkilemektedir. Bu sebeple
aşağıdaki tablo 5’te İstanbul ile ilgili yazılarda en çok kullanılan resimler
görülebilmektedir.
Tablo 5: İstanbul İle İlgili Seyahat Bloglarında Kullanılan Resimler
Sıra

İstanbul İle İlgili Seyahat Bloglarında Kullanılan Resimler

Sayı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boğaz
Sultanahmet Camii
Kapalıçarşı
Aya Sofya
Türk Hamamı
Topkapı Sarayı
Yerebatan Sarnıcı
Türk Kahvesi
Galata Kulesi
Mavi Seramikler
Diğerleri

8
8
7
7
6
5
5
5
5
5
156
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Yüzde
(%)
3,68
3,68
3,22
3,22
2,76
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
54,74

Toplam

217

100

Seyahat bloglarında İstanbul ile ilgili kullanılan resimlere bakıldığında 118 adet farklı
resme yer verildiği görülmektedir. Kelimelerde olduğu gibi kullanılan resimlerde de 1
kez geçenler analizden çıkartılmıştır. Geriye kalan 68 resimden 2 tanesi 8 kez, 2 tanesi 7
kez, 1 tanesi 6 kez, 5 tanesi 5 kez, 9 tanesi 4 kez, 21 tanesi 3 kez ve 28 tanesi de 2 kez
geçmiştir. Yukarıdaki tabloda en yoğun olarak kullanılan 10 resme değinilmiştir.
Kullanılan görseller ile tablo 4’te geçen kelimeler arasında yakın bir benzerlik olduğu
görülebilmektedir.
İzmir
Seyahat bloglarında İzmir’e yönelik metinler incelendiğinde 5 blogda İzmir hakkında
yazı paylaşıldığı görülmüş ve bu metinlerde 19 farklı destinasyona özgü kelime ve
kelime grubuna rastlanmıştır. Aşağıdaki tablo 6’da İzmir denildiğinde akla ilk gelen
kelime ve kelime grupları gösterilmektedir.
Tablo 6: İzmir İle İlgili Seyahat Bloglarında Geçen Kelimeler
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

İzmir İle İlgili Seyahat Bloglarında Geçen Kelimeler
Efes
Efes Kütüphanesi, Celsus Kütüphanesi
Roma Dönemi Harabeleri
Artemis Tapınağı
Şirince
Selçuk
St. John Basilikası
Meryem Ana Evi
Roma Dönemi Tiyatro
Küçük Şapel
Diğerleri
Toplam

Sayı
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
9
35

Yüzde (%)
11,4
11,4
8,55
8,55
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
25,9
100

Tablo incelendiğinde bloglarda İzmire yönelik en yoğun geçen kelimelerin Efes ve
Meryem Ana Evi ve Şirince doğrultusunda olduğu görülmektedir. İzmir’de özellikle
dikkat çeken bölgenin Efes Antik Kenti olduğu kolaylıkla görülebilmektedir. İzmir
tanıtımında kullanılan görsellere ait tablo 7 aşağıda verilmiştir.
Tablo 7: İzmir İle İlgili Seyahat Bloglarında Kullanılan Resimler
Sıra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

İzmir İle İlgili Seyahat Bloglarında Kullanılan Resimler
Efes Antik Kenti
Celsus’un Kütüphanesi
Roma Dönemi Tiyatro
Şirince
Meryem Ana Evi
Efes Pazar Yeri Kalıntıları
Halı Dokuma
Artemis Tapınağı
John The Apostle’ın Mezarı
Toplam

Sayı
3
3
2
2
2
1
1
1
1
16

Yüzde (%)
18,75
18,75
12,5
12,5
12,5
6,25
6,25
6,25
6,25
100

Seyahat bloglarında İzmir ile ilgili kullanılan resimlere bakıldığında 9 adet farklı resme
yer verildiği görülmektedir. Bir önceki tablo 6 ile yine aralarında bir paralellik olduğu,
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yapılan yazıların görsellikle desteklendiğinin bir göstergesidir. Türkiye’nin önemli
simgelerinden biri olan Efes Antik Kenti seyahat bloğu yazarlarının da ilgisini çektiği
görülmektedir.
Kapadokya
Seyahat bloglarında Kapadokya’ya yönelik metinler incelendiğinde 5 blogda Kapadokya
hakkında yazı paylaşıldığı görülmüş ve bu metinlerde 79 farklı destinasyona özgü kelime
ve kelime grubuna rastlanmıştır. Bu kelime ve kelime gruplarından yalnızca 1 kez
geçenler analize alınmamıştır. Geriye kalan 23 kelime ve kelime grubundan 2 tanesi 5
kez, 3 tanesi 4 kez, 5 tanesi 3 kez, 13 tanesi ise 2 kez geçmiştir. Aşağıdaki tablo 8’de
Kapadokya denildiğinde akla ilk gelen kelime ve kelime grupları gösterilmektedir.
Tablo 8: Kapadokya İle İlgili Seyahat Bloglarında Geçen Kelimeler
Sıra

Kapadokya İle İlgili Seyahat Bloglarında Geçen Kelimeler

Sayı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sıcak Hava Balonu
Göreme
Gün Doğumu
Peri Bacaları
Yer Altı Şehirleri
Güvercinlik Vadisi
Mağara Kiliseler
Gül Vadisi
Mağara Evler
Ay Manzarasına Benzer Görüntü
Diğerleri
Toplam

5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
13
50

Yüzde
(%)
10
10
8
8
8
6
6
6
6
6
26
100

Tablo 8 incelendiğinde bloglarda Kapadokya’ya yönelik en yoğun geçen kelimelerin
bölgenin dikkat çeken popüler noktalarına, aktivitelerine yönelik olduğu görülmektedir.
Balon turu bölgeyi ziyaret eden tüm blog yazarları tarafından yapılmış aktivitelerin
başında gelmiştir. Balon turuna paralel olarak gün doğumu Kapadokya’da ön plana
çıkan özelliklerdendir. Bunların haricinde bölgenin turistik merkezi olan Göreme yine
blog yazarlarının da vazgeçilmez noktalarından biri olmuştur. Kapadokya tanıtımında
kullanılan görsellere ait tablo 9 aşağıda verilmiştir.
Tablo 9: Kapadokya İle İlgili Seyahat Bloglarında Kullanılan Resimler
Sıra

Kapadokya İle İlgili Seyahat Bloglarında Kullanılan Resimler

Sayı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Balon
Peri Bacaları
Göreme
Mağara Kiliseler
Derinkuyu
Balonda Gün Doğumu
Göreme Milli Parkı
Mağara Evler
Kelebek Otel (Göreme)
Ihlara Vadisi
Diğerleri
Toplam

5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
15
44
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Yüzde
(%)
11,35
11,35
6,81
6,81
6,81
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
34,17
100

Seyahat bloglarında Kapadokya ile ilgili kullanılan resimlere bakıldığında 25 adet farklı
resme yer verildiği görülmektedir. Bir önceki tablo 8 ile yine aralarında bir paralellik
olduğu, yapılan yazıların görsellikle desteklendiğinin bir göstergesidir. Türkiye
denildiğinde akla gelen bir diğer önemli destinasyon olan Kapadokya kendine özgü
özellikleri ile blog yazarlarının ilgisini çekmiştir. Bu ilginin sonucu blog yazılarında da
kendini göstermiştir.
SONUÇ
Seyahat blogları, bireylerin bir destinasyon hakkındaki seyahat deneyimlerini
anlatabildikleri, karşılıklı olarak yorum yapabildikleri interaktif günlükler olarak
tanımlanabilir. Çalışmanın amacı, Dünyanın en çok ziyaret edilen 20 seyahat bloğunda
Türkiye’nin destinasyon olarak imajını belirlemektir. Bu kapsamda çalışmada (1) Seyahat
bloglarında en çok ziyaret edilen destinasyonlar hangileridir? (2) Türkiye’de hangi
destinasyonlar ziyaret edilmiştir? (3) Türkiye’de ki destinasyonları tabir etmede en sık
kullanılan kelime ve kelime grupları nelerdir? (4) Seyahat bloglarında Türkiye’de ön
plana çıkan destinasyonlar hangi görsellerle desteklenmiştir? Çalışma kapsamında
araştırılan soruların cevapları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
(1) Seyahat bloglarında en yoğun olarak ziyaret edilen destinasyonlarının New York,
Hong Kong, Londra, Singapur, Brugge, Venedik, Kuala Lumpur, Paris, Roma, Bali,
Barselona, Bangkok, Amsterdam ve Madrid olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen
destinasyonların bir kısmı hali hazırda dünyanın en çok ziyaret edilen
destinasyonlarından olduğunu görmek mümkündür. Bununla birlikte egzotik olarak
tabir edebileceğimiz Bali, Kuala Lumpur, Bangkok gibi şehirler de ön plana çıkmıştır.
Seyahat trendlerinin değişmeye başladığının söylendiği günümüzde, en somut sonucu
olarak seyahat bloglarında tercih edilen destinasyonlar gösterilebilir. Seyahat
bloglarındaki paylaşımların seyahat kararlarını etkilemedeki gücü arttığından ilerleyen
yıllarda Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonlarının da değişebileceğinin sinyalleri
görülebilir.
(2) Türkiye’ye yönelik paylaşımlara bakıldığında 17 blog’dan 9’unun Türkiye ile ilgili
paylaşımda bulunduğu görülebilmektedir. Tüm bloglar İstanbul’a yönelik paylaşımda
bulunurken, İzmir ve Kapadokya’da diğer önemli iki destinasyon olarak ön plana
çıkmıştır. Bunların haricinde Bodrum, Pamukkale, Çanakkale, Fethiye, Marmaris,
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Rize, Antalya, Muğla, Kuşadası ve Bursa Türkiye’de tercih
edilen destinasyonlardandır.
(3) Seyahat bloglarında en çok bahsi geçen üç destinasyon olan İstanbul, İzmir ve
Kapadokya hakkında kullanılan kelimeler incelendiğinde, İstanbul için; Boğaz,
Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Aya Sofya, Türk Hamamı, Topkapı Sarayı, Yerebatan
Sarnıcı, Türk Kahvesi, Galata Kulesi, Mavi Seramikler vd. İzmir için; Efes Antik Kenti,
Efes-Celsus Kütüphanesi, Roma Dönemi Harabeleri, Artemis Tapınağı, Şirince, Selçuk,
St. John Basilikası, Meryem Ana Evi, Roma Dönemi Tiyatro, Küçük Şapel vd. Kapadokya
için ise; Balon, Göreme, Gün Doğumu, Peri Bacaları, Yer Altı Şehirleri, Güvercinlik
Vadisi, Mağara Kiliseler, Gül Vadisi, Mağara Evler, Ay Manzarasına Benzer Görüntüler
vd.
(4) Seyahat bloglarında detaylı olarak incelediğimiz seyahat bloglarında bu üç
destinasyona yönelik olarak paylaşılan resimler de şu şekilde sıralanabilir. İstanbul için;
Boğaz, Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Aya Sofya, Türk Hamamı, Topkapı Sarayı,
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Yerebatan Sarnıcı, Türk Kahvesi, Galata Kulesi, Mavi Seramikler vd. İzmir için; Efes
Antik Kenti, Celsus’un Kütüphanesi, Roma Dönemi Tiyatro, Şirince, Meryem Ana Evi,
Efes Antik Kenti Pazar Yeri Kalıntıları, Halı Dokuma, Artemis Tapınağı, St. John
Basilikası ve Kapadokya için; Balon, Peri Bacaları, Göreme, Mağara Kiliseler, Derinkuyu,
Balonda Gün Doğumu, Göreme Milli Parkı, Mağara Evler, Kelebek Otel, Ihlara Vadisi vd.
Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, aşağıdaki öneriler yapılabilir;
1.
2.

3.

4.

Türkiye’ye daha fazla blog yazarı davet edilerek, Türkiye destinasyonlarına
yönelik paylaşımların arttırılması,
Türkiye, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzelliklere de sahip
bir ülkedir. Seyahat bloğu yazarlarının bu doğal özelliklere de yer vermesi
sağlanabilir,
Seyahat bloğu yazarları, paylaşımlarında deneyimlere ve maceralara yer
vermekte oldukları görülmektedir. Bu sebeple blog yazarlarını paylaşım
yapmaya yöneltecek ek aktivitelere de yer verilebilir. Örneğin, yamaç paraşütü,
sörf gibi
Türkiye, tarihi, kültürü ve doğal zenginliklere sahip olduğu kadar, mutfağı da
oldukça zengindir. Yapılan incelemelerde Türk mutfağına yönelik bir takım
paylaşımlar yapıldığı ancak yeterli bir etki yaratacak türde olmadığı
görülmektedir.

Özetle, seyahat bloglarında Türkiye’deki destinasyonların genel olarak tarihi ve kültürel
özellikleri ile ön plana çıktığı görülmektedir. Seyahat bloğu yazarlarının Türkiye’ye daha
fazla davet edilerek, Türkiye’deki destinasyonlara yönelik daha fazla paylaşımda
bulunulmaya teşvik edilmesi son derece önemlidir. Gelecekte bireyleri daha da fazla
etkileyecek olan seyahat bloglarında Türkiye’deki destinasyonların daha fazla yer alması,
Türkiye’nin dünya turizmindeki rekabet gücünü canlı tutabilecektir.
Gelecek dönemlerde yapılacak çalışmalarda incelenen seyahat bloglarının arttırılması
daha net veriler elde edilebilmesi açısından önerilebilir. İncelenen blog sayılarının
artması ile birlikte destinasyonlarda ön plana çıkan yiyecek içecekler, alışveriş tavsiyeleri,
konaklama olanakları gibi diğer önemli turistik özelliklerde de detaylı bilgiler elde
edilebilmesi mümkün olabilecektir.
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ÖZET
Bir alternatif turizm çeşidi olarak gastronomi turizminin son zamanlarda önemi giderek
artmaktadır. Gastronomi turizmini bir yere özgü yemeği tatmak için çıkılan seyahatler
şeklinde tanımlamak mümkündür. Yöresel ürünlerin turizm ürünü haline gelmesinde
gastronomi turizmi etkin bir araç halini almıştır. Ancak Türkiye’de gastronomi turizmine
yönelik farkındalığın istenilen seviyede olmadığını söylemek mümkündür.
Yerel bir kalkınma aracı olan gastronomi turizmi dışında coğrafi işaretlerde yerel üretimi
arttırıcı ve kırsal kalkınmayı destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye’de coğrafi işaretlere yönelik yasal düzenlemeler 1995 yılında başlamıştır. Ancak
zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Türkiye’de bu konuda coğrafi işaret alan ürün
sayısı oldukça azdır.
Bu çalışmanın amacı, gastronomi turizmi ile coğrafi işaretleri bir arada düşünebilmek ve
bunu bir turizm ürünü haline getirmekte karşılaşılan sorunları irdeleyerek çözüm önerileri
sunmaktır. Bu doğrultuda yapılan çalışma doğrultusunda öncelikle gastronomi turizmi ve
Türkiye’nin gastronomi turizmindeki mevut durumu incelenmiş, ardından coğrafi
işaretlerin korunması süreci kapsamında ulusal ve uluslararası mevzuatlardan
bahsedilerek Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda coğrafi işaretlere yönelik mevcut
durumu ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümünde ise gastronomi
turizminde coğrafi işaretlerin rolü incelenmeye ve coğrafi işaretler kapsamında
Türkiye’nin karşılaşmış olduğu sorunlar ortaya konmaya çalışılarak, çözüm önerileri
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Gastronomi Turizmi, Coğrafi İşaret, Yöresel Ürün
GİRİŞ
Turizm endüstrisi ülkelere sağladığı büyük ekonomik katkılarla dünyada giderek önem
kazanan bir sektör halini almıştır. Küreselleşme ile beraber gelişen ve değişen yaşam
anlayışı kişileri deniz-kum-güneş üçlüsü dışında alternatifler aramaya yönlendirmiş ve bu
doğrultuda ortaya çıkan alternatif turizm türlerinden biri de gastronomi turizmi olmuştur.
Yemek ve kültür unsurlarını bir araya getiren gastronomi turizmi alternatif turizm türleri
içerisinde önemini giderek arttırmaktadır.
Geçmişten günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Türkiye farklı kültürel
değerlere dair özellikleri içerisinde barındıran bir mutfak kültürüne sahiptir. Ancak zengin
mutfak kültürüne rağmen Türkiye’de gastronomi turizminin payı henüz istenilen
seviyede değildir.
Zengin yöresel değerlerin korunmasında önemli olan başka bir kavram ise coğrafi
işaretlerdir. Coğrafi işaretler yerel niteliklerine bağlı olarak ününü salmış olan ürünlerin
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korunmasını ve standartlarının devamlılığı sağlanmaktadır. Coğrafi işaret ürüne katma
değer katmakta ayrıca bölgede bu konuda çalışan istihdam sayısını arttırmaktadır. Tüm
bunların yanı sıra turizme de katkıda bulunan coğrafi işaret almış ürünler ayrıca bölgenin
ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapma konusunda da önemlidir. Ancak Türkiye
çok zengin bir gastronomik potansiyele sahip olmasına rağmen koruma altında olan ürün
sayısı bakımından oldukça geridedir. Türkiye’de coğrafi işaret konusuna yönelik
farkındalık son yıllarda kısmen artmış olsa da toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi
önem arz eden konular arasındadır.
Bu çalışmanın amacı gastronomi turizmi ile coğrafi işaretler arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaya çalışmak, Türkiye’nin gastronomi turizmi ve coğrafi işaretler konusundaki
mevcut durumunu ve konuya yönelik sorunları belirlemeye çalışarak çözüm önerileri
sunmaktır.
GASTRONOMİ TURİZMİ KAVRAMI
Turizm sektörü, dünyada en hızlı gelişen sektörlerin başında yer almaktadır (Dilber, 2007,
s. 205). Özellikle son dönemlerde turistlerin destinasyon seçiminde bölgeye özgü yiyecek
ve içecekler önem kazanmaya başlamıştır (Cömert ve Durlu Özkaya, 2014, s. 64). Turistler
genelde bir destinasyonu ziyaret ettiklerinde yemeklerini tatillerini geçirdikleri bölgede
yapmayı tercih etmekte ve turistik destinasyonda bulunan gastronomik öğeler turistler
tarafından yerel kültürün bir parçası olarak ele alınmaktadır. Genel olarak gastronomi
turizmi bölgesel turizmin gelişmesinde ve turistik destinasyonların pazarlanmasında
önemli bir unsur olarak düşünülmektedir (Yüncü, 2010, s. 29).
Gastronomi, Yunanca ‘gaster’ (mide) ve ‘nomas’ (yasa) sözcüklerinden türetilmiş bir
kelimedir (Kivela & Crotts, 2006, s. 355). Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) hazırlamış
olduğu bir raporda, gastronomi turizminin seyahatlerinin tamamını ya da bir kısmını bir
yerin mutfağını tatmak ve gastronomi alanına yönelik faaliyetlere katılmak amacıyla
seyahat eden turistler için geçerli olabileceğini vurgulamıştır (UNWTO, 2012, s. 7). Wolf
(2006) ise; gastronomi turizmini bir destinasyonun yiyecek ve içeceklerini keşfetmek için
seyahat etmek ve eşsiz ve unutulmaz deneyimler elde etmek şeklinde tanımlamıştır.
Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Potansiyeli
Dünya Turizm Örgütü’nün 2015 yılı verilerine göre; Türkiye en çok turist çeken 6.
destinasyon ve en çok turizm geliri elde eden 11. ülke konumundadır (UNWTO, 2015, s.
6). Türkiye’nin turizm gelirleri içerisinde en büyük pay yeme içme sektörüne aittir. Son 10
yılda elde edilen turizm gelirleri ve bu gelir içinde yeme içmeye ayrılan kısım oransal
olarak aşağıda yer almaktadır.
Tablo 1: Turizm Gelirleri ve Turizm Gelirleri İçinde Yeme İçme Harcamalarının Payı
Yıl

Turizm
geliri
bin ($)

Yeme
içme
harcamas
ı bin ($)

200
5
200
6

20.322.11
1
18.593.94
7

3.690.171

Yeme
içmenin
toplamda
n aldığı
pay (%)
18.1

3.899.512

20.9

Yıl

Turizm
geliri
bin ($)

Yeme
içme
harcamas
ı bin ($)

201
0
201
1

24.940.99
6
28.115.69
3

5.841.251

Yeme
içmenin
toplamda
n aldığı
pay (%)
23.4

6.440.577

22.9
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200
7
200
8
200
9

20.042.50
1
25.415.06
8
25.064.48
1

4.746.747

23.6

5.774.961

22.7

5.975.660

23.8

201
2
201
3
201
4

29.351.44
5
32.308.99
1
34.305.90
4

6.210.047

21.1

6.583.641

20.3

6.523.852

19

Kaynak: (TÜRSAB, 2016)
Tablo 1 incelendiğinde; turistlerin yeme içme sektörüne harcadığı paranın turizm gelirleri
içerisinde %18-%23 oranları arasında değişen bir paya sahip olduğunu görmek
mümkündür. Ancak son 5 senede bu oranda ufak düşüşler yaşanmakta olduğu
görülmüştür. Dünya Turizm Örgütü’ne göre dünya turizm gelirleri içerisinde yeme içme
harcamalarının payı %30 seviyesindedir. Bu doğrultuda Türkiye’nin ortalamanın altında
kaldığını söylemek mümkündür (TÜRSAB, 2016).
Türkiye yeme içme harcamaları açısından dünya ortalamasının altında bir grafik çizerken,
gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren kurumlar açısından da birçok
destinasyonun gerisinde kalmıştır. Türkiye gastronomi turizmine yönelik faaliyette
bulunan 94 kurum, şirket, topluluk ile 23. sırada iken bu konuda lider olan ABD’de bu sayı
17.879’dur (TÜRSAB, 2016).
Son yıllarda birçok ülke yerel mutfak kültürlerinin korunması için hem ulusal hem de
uluslararası anlamda çaba sarfetmekte ve gastronomi kavramı kültürel değerler içinde
önem arz eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda UNESCO’nun
hazırlamış olduğu “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Koruma Sözleşmesi” ayrı bir önem
taşımaktadır (TÜRSAB, 2016). Türkiye ‘UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel
Mirasının Temsili Listesi’nde 12 adet unsurla yer almakta, bunlardan Geleneksel Tören
Keşkeği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi ve Geleneği Türk mutfak kültürüne ait
unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016).
COĞRAFİ İŞARET KAVRAMI
Coğrafi işaret terimi ilk kez bir sınai mülkiyet hakkı türü olarak ticaretle bağlantılı Fikri
Mülkiyet Hakları Anlaşması’nın 22. Maddesinde “bir malın kalitesinin, ününün veya diğer
özelliklerinin esas olarak coğrafi menşeine atfedildiği durumlarda, bir malın menşeinin herhangi bir
üyenin ülkesi veya bu ülkede bir bölge veya yer olduğunu gösteren işaretler” şeklinde
tanımlanmıştır (Türk Patent Enstitüsü, 2014).
Coğrafi işaret tescili ile yerel niteliklerine bağlı olarak üne kavuşmuş ürünlerin korunması
sağlanmakta ayrıca belli coğrafi sınırlar içerisinde üretilen ve tarihsel bir geçmişe sahip
olan bu özel ürünlerin üretim metotları ile beraber coğrafi kökenlerine dayalı kalite
standartları korunmaktadır (Türk Patent Enstitüsü, 2014).
Coğrafi işaretler ile yöresel ürün kategorisine giren ürünün piyasa değeri diğer ürünlere
göre daha fazla olmakta ayrıca istihdam açısından sağladığı katkıyla kırsal kalkınmada
önemli bir rol üstlenmektedir. Birçok durumda coğrafi işaret, tüketici bilgisini,
farkındalığını ve güvenini artırmaya katkı sağlamakta ve tüketicinin yüksek fiyat
durumunu kabul etmesini olanaklı hale getirmektedir (Reviron, Thevenod - Mottet, & El
Benni, 2009, s. 13). Örneğin; Eğe Pamuğu en az 100.000 kişiye, Malatya Kayısısı ise 250.000
kişiye istihdam sağlamaktadır (AB Uyum Daire Başkanlığı, 2013). Coğrafi işaretli ürünler
hakkında yapılan çalışmalardan ürünlerin piyasa değerine yönelik elde edilen
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sonuçlardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir; Demirer (2010, s. 163), yapmış olduğu
çalışmada coğrafi işareti olan Ezine peynirinin %15-%30 oranla daha fazla fiyata satıldığını
ortaya koymuştur. Zuluğ (2010, s. 121) ise; kişilerin coğrafi işaretli ürünlere daha fazla
ödeme yapmayı kabul ettiğini ve bu oranların Ayvalık zeytinyağında %82, Ezine
peynirinde ise %355 olduğunu belirtmiştir. Meral ve Şahin (2013, s. 21) ise; Gemlik zeytini
üzerine yapmış oldukları çalışmada tüketicilerin coğrafi işaretli Gemlik zeytinine ortalama
%29.8 daha fazla ödemek istemeyi kabul ettikleri sonucunu ortaya koymuştur. Ancak
bunun tersi bir durumunda söz konusu olduğu görülmüştür. Kan (2011, s. 252)’ın yapmış
olduğu çalışmada coğrafi işareti olan Akşehir Kirazı’nın fiyatının diğer bölge kirazı
fiyatlarına göre düşük olduğu görülmüştür.
Coğrafi İşaretlere Yönelik Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler
Türkiye’de coğrafi işaretlere yönelik esas düzenleme 1995 yılında yürürlüğe giren coğrafi
işaretlerin korunması hakkında kanun hükmünde kararnameye dayanmaktadır.
Kararnamenin 3. Maddesine göre coğrafi işaret; “belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri
itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren
işaret” şeklinde tanımlanmıştır (Türk Patent Enstitüsü, 2014). Coğrafi işaretler tek bir
üreticiyi değil belirli şartlar altında üretim yapan tüm üreticileri koruması ile diğer sınai
mülkiyet haklarından ayrılmaktadır. Çünkü coğrafi işaretin sağladığı hak belli bir kişi veya
kişilere bağlı değildir (Türk Patent Enstitüsü, 2016a). Coğrafi işaretlerin korunmasına
yönelik ulusal mevzuatlar ve uluslararası düzenlemeleri aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür.
Tablo 2: Coğrafi İşaretlerin Korunmasına Yönelik Ulusal Mevzuatlar
ULUSAL MEVZUATLAR
24.06.1995 tarih ve 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname
03.11.1995 tarihli ve 4128 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22.06.2004 tarihli ve 5194 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
23.10.2008 tarihli ve 5805 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05.11.1995 tarihli 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye İlişkin Uygulama Yönetmeliği
21.04.2009 tarihli 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
23. maddesi.

Kaynak: (Türk Patent Enstitüsü, 2014)
Tablo 2’de Türkiye’de coğrafi işaretlerin korunmasına yönelik ulusal mevzuatlar yer
almaktadır. Türkiye’de 1995 yılından önce coğrafi işaretler tescil yoluyla korunamamakta,
Türk Ticaret Hukuku’nun hükümleri ile doğrudan ve marka hukuku ile dolaylı bir şekilde
korunması sağlanmaktaydı. Ayrıca coğrafi işaretlerin marka olarak tesciline yasak
getirilmekteydi. 1995 yılından günümüze kadar ise kanun hükmünde kararname
doğrultusunda işlemler yapılmaktadır (Gökovalı, 2007, s. 146). Ulusal anlaşmaların yanı
sıra Birleşmiş Milletlerin özelleşmiş kuruluşlarından, fikri mülkiyet haklarını korumaya ve
düzenlemeye yönelik bir örgüt olan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) coğrafi köken
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belirten işaretlerin uluslararası anlamda korunması için çalışmalar yapmış ve bu konuya
dair bazı sözleşmeler hazırlamıştır (WIPO, 2016a). WIPO tarafından yönetilmiş ve fikri
mülkiyet ile ilgili olan coğrafi işaretlere yönelik çoklu anlaşmaları aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür (WIPO, 2016b);
Tablo 3: Coğrafi İşaretlerin Korunmasına Yönelik Uluslararası Düzenlemeler
ULUSLARARASI DÜZENLEMELER
20 Mart 1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Korunması Hakkında Paris sözleşmesi
14 Nisan 1891 Tarihli Sahte veya Aldatıcı Mahreç İşaretlerinin Engellenmesi Hakkında Madrid
Anlaşması
1958 Tarihli Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkında Lizbon Anlaşması
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İLE ALAKALI ÇOK TARAFLI SÖZLEŞMELER
Geçiş Serbestliği Sözleşmesi (1922)
Kıyı Tarafından Kapalı Ülkelerde Geçiş Ticareti Anlaşması (1967)
15 Nisan 1994 Tarihli Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)
Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması (2005)

Kaynak: (Türk Patent Enstitüsü, 2014)
Türkiye Paris Sözleşmesi’ne 10 Ekim 1925, Madrid Anlaşması’na 21 Ağustos 1930 yılında
taraf olmuştur. Lizbon Anlaşması’na ise henüz taraf olmamıştır. Bu anlaşmaların yanı sıra
fikri mülkiyet ile ilgili olan ve coğrafi işaretlere yönelik çok taraflı anlaşmalarda söz
konusudur. Türkiye 1922 yılında hazırlanan sözleşmeye 1933, 1967 yılında imzalanan
sözleşmeye 1969, 1994 yılında imzalanan sözleşmeye 26 Mart 1995 tarihinde ve 2005
yılında hazırlanan sözleşmeye 2010 yılında taraf olmuştur (WIPO, 2016c).
2.2 Türkiye’de Coğrafi İşaret Tescil Sistemi
Türkiye’de coğrafi işaretlerin tescili konusunda sorumlu olan kurum Türk Patent Enstitüsü
(TPE)’dür. Yurt içi veya yurt dışından yapılacak olan başvurular TPE veya onun yetki
vermiş olduğu kuruma yapılır. Türkiye’de yapılan tescil işlemleri sadece Türkiye’de
geçerlidir (Türk Patent Enstitüsü, 2016a).
Türkiye’de coğrafi işaretler menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere iki şekilde tescil
edilmektedir. Bir ürünün tümü veya esas nitelikleri coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre,
alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanıyorsa ve ürünün üretim, işlenme
ve diğer tüm işlemleri coğrafi sınırları belli olan alan bu yöre, alan veya bölge içerisinde
yapılıyorsa “menşe adı” almaktadır. Eğer bir ürünün üretimi, işlenmesi veya diğer
işlemlerinden en az biri coğrafi sınırları belli olan alan yöre, alan veya bölge içerisinde
yapılıyorsa “mahreç işareti” almaktadır (Türk Patent Enstitüsü, 2016a) İlk yasal düzenleme
sürecinden 2014 yılına kadar başvuru yapılmış ve tescil edilmiş coğrafi işaretlere yönelik
istatistikler aşağıdaki gibidir (Türk Patent Enstitüsü, 2014);
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Şekil 1: Türkiye’de Coğrafi İşaret Başvurusu ve Tescil Sayılarının Yıllara Göre
Dağılımı
Kaynak: (Türk Patent Enstitüsü, 2014)
Şekil 1 incelendiğinde; 2010 yılından sonra başvuru sayısında geçmiş yıllara göre artış
olduğunu görmek mümkündür. Tescil edilen coğrafi işaret sayısı ise genel olarak benzer
oranlarda olmuştur. 2016 yılı itibarıyla Türk Patent Enstitüsü’nde yer alan bilgilere göre
188 adet tescilli coğrafi işaret (Türk Patent Enstitüsü, 2016b) ve 232 adet başvuru
aşamasında coğrafi işaret bulunmaktadır (Türk Patent Enstitüsü, 2016c).
Türkiye’de Coğrafi İşaretler Sistemine Yönelik İstatistikler
30.09.2014 itibariyle yer alan tescilli coğrafi işaretlerin ürün gruplarına göre dağılımı ve
sayıları maden (4 adet), halı (24 adet), tarım (53 adet), el sanatları (19 adet) ve gıda (76 adet)
şeklindedir (Türk Patent Enstitüsü, 2014). Gıda ve tarım ürünlerini maden, halı ve el
sanatları ürünlerine göre sayıca üstün olmasına rağmen bu rakamlar yeterli düzeyde
değildir. TPE’nin yapmış olduğu bir envanter çalışmasına göre Türkiye’de coğrafi işaret
alabilecek ürün sayısı 2500’e ulaşmaktadır (Tekelioğlu, 2012, s. 8).
2008 yılında Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Ankara Patent Bürosu Türkiye’nin lezzet
haritasını çıkardıkları çalışmada yer alan bilgilere göre; 2205 çeşit yöresel yiyecek ve
içecekten meydana gelmektedir. Çeşit açısından en zengin mutfak 291 çeşit yiyecek, tatlı
ve içecekten meydana gelen Gaziantep mutfağıdır. Gaziantep mutfağını 154 çeşit ile Elazığ
şehri takip etmektedir (Ankara Ticaret Odası, 2008). Yapılan araştırma doğrultusunda
tescilli coğrafi işaretli ürünler incelendiğinde; Türkiye’nin en zengin mutfağına sahip olan
Gaziantep şehrinin yeme içme kültürüne yönelik sadece Antep baklavası ve Antep
fıstığının tescilli olduğunu görmek mümkündür (Türk Patent Enstitüsü, 2016b). Bu
konuda Antep bölgesinde yaşanan durumun benzeri Türkiye’nin tamamı için geçerli olup
Şekil 1’de yer alan bilgilerde bu durumu doğrular niteliktedir. Türkiye’de coğrafi işaretlere
yönelik olan farkındalık özellikle son 5 yılda artış göstermiştir. Gaziantep denilince akla
gelen Beyran Çorbası veya Katmer gibi yöresel unsurların coğrafi işaret almasına yönelik
başvuruların 2015 yılına ait olduğu görülmektedir (Türk Patent Enstitüsü, 2016c). 2015
yılının Gaziantep şehri için ayrıca bir özelliği daha bulunmaktadır. Gaziantep UNESCO
Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında 2015 yılında gastronomi şehri seçilmiştir (UNESCO,
2016). Bu durum bölgeye olan ilgiyi arttıracağı gibi bölgenin yöresel mutfak ürünlerinin
korunması gerektiği gerçeğini de karşımıza çıkarmaktır. Koruma anlayışı sadece ulusal
değil uluslararası anlamda da gerçekleştirilmelidir. Bu doğrultuda AB’nin tescil sistem ve
istatistiklerine yönelik bilgiler ise aşağıdaki gibidir.
AB Tescil Sistemi
AB üyesi ülkeler, coğrafi işaret koruması elde etmek için gıda ve tarım ürünlerine yönelik
hükümler doğrultusunda AB komisyonuna başvuruda bulunmakta ve başvuruda
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bulunulacak olan coğrafi işaret unsuru öncelikle kendi ülkesinde ulusal inceleme
sürecinden geçmesinin ardından AB komisyonuna iletmektedir. AB komisyonu tarafından
coğrafi işaretlerden menşe adı şeklinde olanlar için tescilli menşe adı anlamına gelen
Protected Designation of Origin (PDO), mahreç işareti olanlar için tescilli mahreç işareti
anlamına gelen Protected Geographical Indication (PGI) ve geleneksel özellikli ürün için
ise Traditional Specialities Guarenteed (TSG) kısaltması kullanılır. Türkiye’de geleneksel
özellikli ürün adı koruması için henüz yasal bir koruma sistemi bulunmamaktadır. Türkiye
gibi AB üyesi olmayan ülkelerden kaynaklı coğrafi işaretler için ülkeler öncelikle kendi
ülkelerinde koruma elde etmeleri gerekmektedir, ardından doğrudan AB komisyonuna
başvuru yapabilmektedir (Türk Patent Enstitüsü, 2014).
AB gıda ve tarım ürünlerine yönelik olan DOOR veritabanında AB üyesi olan ve olmayan
ülkelerin başvuru aşamasında, yayınlanmış ve kayıtlı olan coğrafi işaret sayısının 1510
olduğu görülmektedir (European Commission Agriculture and Rural Development,
2016a). Listede Türkiye’ye yönelik unsurlar incelendiğinde ise (European Commission
Agriculture and Rural Development, 2016b); 21.12.2013 tarihinde Antep Baklavası’nın
Protected Geographical Indication (PGI) olarak, 17.02.2016 tarihinde Aydın İnciri’nin
Protected Designation of Origin (PDO) olarak kayıtlı olduğu görülmektedir. Bunun
dışında Afyon sucuğu, Afyon pastırması ve İnegöl köfte’sinin Protected Geographical
Indication (PGI) kategorisine, Aydın kestanesi ve Malatya kayısısının Protected
Designation of Origin (PDO) kategorisinde yapılmış başvuruları beklemede
aşamasındadır. Afyon sucuğu ve Afyon pastırması için başvuru 2012 yılında, İnegöl köfte
ve Malatya kayısısı için başvuru 2014 yılında, Aydın kestanesi için ise başvuru 2015 yılında
yapılmıştır.
GASTRONOMİ TURİZMİ VE COĞRAFİ İŞARETLERİN ENTEGRASYONU
Coğrafi işaretler ile yerel el sanatları, gelenek ve görenekler, yerel yaşam tarzları, yerel
sembolleri ve gastronomik değerleri bir turizm ürünü olarak karşımıza çıkarmaktadır
(Çağlı, 2012), Bu durum coğrafi işaretlerin bölgesel kalkınma aracı olarak kullanılmasını
sağlamaktadır. Coğrafi işaretler yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi ve bölgenin
kalkınması açısından önemli bir konudur. Benzer bir durum turizm endüstrisi içinde
geçerlidir (Kan, Gülçubuk ve Küçükcongar, 2012, s. 98). Turizm ile kalkınma arasında da
göz ardı edilemeyecek bir bağ söz konusudur. Turizm ülkelerin kalkınma planlarında
önemli bir yer tutmaktadır (İncekara, 2001). Bu doğrultuda Türkiye’de son yıllarda daha
da önem kazanan ve gelişen bir olgu olan kırsal turizm, agro-turizm, eko-turizm,
gastronomi turizm gibi kavramlar ile coğrafi işaret kavramının birbiri ile ilişki içerisinde
olduğunu söylemek mümkündür. (Kan, Gülçubuk ve Küçükcongar, 2012, s. 94)
Gastronomi turizminin kökeni tarım, kültür ve turizmdir. Bu üç unsur ile gastronomi
turizmi bölgesel bir çekicilik olarak pazarlanmaktadır. Tarım ürünü, kültür tarih ve
otantikliği, turizm ise alt yapı ve hizmetleri sağlamakta, bu unsurlar gastronomi turizmi
altında buluşmaktadır (Yüncü, 2010). Günümüzde ülkeler yöre mutfaklarıyla olduğu
kadar mutfaklarını yansıtan ürünler ile de tanınmaya başlamıştır. Yöresel ürünlerin ulusal
ve uluslararası alanda tanıtılması yöresel ekonomiyi canlandırmaktadır. Coğrafi işaret
sistemi de bu ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası platformda tanıtılmasında önemli
bir rol oynamaktadır. Coğrafi işaretli ürünler özellikle turizm ve gastronomi alanında
önemli etkiler sağlamaktadır. Coğrafi işaret tescili ürünün endüstrisine katkı sağlamanın
yanı sıra ürün çevresinde iş kollarının da gelişimine yardımcı olmaktadır. Restoranlar,
hediyelik eşya dükkanları veya turistlere yönelik gelir yaratıcı ya da arttırıcı gelişmelerle
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yöre halkının kalkınmasına yardımcı olmaktadır (Kan, Gülçubuk ve Küçükcongar, 2012, s.
97-98).
Türkiye’de Coğrafi İşaretlere Yönelik Sorunlar
Türkiye’de coğrafi işaretlerin ulusal ve uluslararası alanda etkin bir biçimde korunması
için toplum tarafından benimsenen bir coğrafi işaret sistemi oluşturmak ve coğrafi işaretli
ürünlerden elde edilen katma değeri arttırarak kalkınma sürecine destek sağlamak adına
“Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı” hazırlanmıştır. Plan
doğrultusunda coğrafi işaretlere yönelik swot analizi gerçekleştirilmiş, Türkiye’nin coğrafi
işaretler konusunda zayıf yönleri ve Türkiye için tehdit arz edebilecek durumlar
sıralanmıştır. Türkiye’de coğrafi işaret konusunda etkin bir denetim sisteminin
bulunmaması, coğrafi işaretli ürünler ve üreticiler hakkında istatistiksel veri eksikliği,
coğrafi işaret alanında çalışan kurumlar arasında koordinasyonun yeterli düzeyde
olmaması, coğrafi işaret konusunda toplumsal bilinçlenmenin yaygın olmaması, coğrafi
işarete konu olan ürününü ayırt edici özelliği ve coğrafi sınırlarının tespiti için gerekli olan
bilimsel çalışmaların yetersizliği, coğrafi işaretler konusunda kapsam ve sınırlarının ilgili
kesimlerce yeterince bilinmemesi ve coğrafi işaretler konusunda çalışan avukat ve
vekillerin bu konuda istenilen bilgi düzeyinde olmaması bu konudaki zayıf yönleri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Konu ile ilgili tehdit arz eden durumlar ise; coğrafi işaret tescilinde
belirtilen özelliklere aykırı bir şekilde üretim yapılmasından dolayı ürünün imajına,
üreticiye verilen zarar ve aynı zamanda tüketicileri yanıltması, kırsal nüfusun ve yöresel
üreticilerin sayısının azalması ve geleneksel bilginin kaybolması ve son olarakta coğrafi
işaretli ürünlerin yurt dışında taklit edilmesi ve ününden faydalanılmasıdır (Türk Patent
Enstitüsü, 2014).
SONUÇ
Yerel kültürün önemli bir parçası olan yöresel yiyecekler günümüzde turistik
destinasyonların diğer destinasyonlara göre rekabet avantajı sağlamasında önemli bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum alternatif turizm türlerinden olan
gastronomi turizminin önemini arttırmakta ve gastronomi turizmi bölgenin yerel
kaynaklarının korunmasına yardımcı olmaktadır. Geçmişten günümüze kadar farklı
kültürlere kucak açan Türkiye zengin gastronomik potansiyeline rağmen genel olarak
kültür turizmi ve kitle turizmi türleri için tercih edilen bir destinasyondur.
Gastronomi turizmine yönelik veriler incelendiğinde, Türkiye’de gastronomi turizmine
yönelik olarak faaliyet gösteren yalnızca 94 kurum, şirket veya topluluk bulunduğu ve bu
rakamın dünya geneline göre oldukça az olduğu görülmektedir (TÜRSAB, 2016). Bu
durumun Türkiye’nin sahip olduğu gastronomik potansiyelini geniş kitlelere
aktarmasında bir engel teşkil edebileceği söylenebilir. Bu durumun önüne geçebilmek
adına gastronomi turizmine yönelik olarak kurulacak kurum, kuruluş ve işletmelere
teşvikler verilmeli ve sayılarının artması sağlanmalıdır.
Bir ülkeye ait olan gastronomik öğelerin coğrafi işaretler kapsamında koruma altına
alınması o bölgeye merak uyandırmakta ve yerelliliğin giderek önem kazandığı küresel
dünyada bölgelerin rekabet avantajı elde etmesine olanak sağlamaktadır. Ankara Ticaret
Odası tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu oluşturulan lezzet haritasına göre
Türkiye’de 2205 çeşit gastronomik öğe vardır. Ancak bu sayıya rağmen bu öğelerin çok
kısıtlı bir kısmının AB tarafından coğrafi işaretlenmiş olması diğer bir eksik değer olduğu
düşünülebilir. Bu değerlerin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi adına patent
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çalışmalarının yürütülmesi ve bu ürünlerin turistik ürün olarak değerlendirilebilecek
işletmelerin çoğalması ile hem sürdürülebilir bir yemek kültürünün oluşturulabileceği
hem de yerel kalkınmaya destek olabileceği gibi ülkenin, bölgenin, yörenin tanıtılmasında
da önemli bir destek sağlayacağı düşünülebilir. Bu kapsamda gerek ulusal gerek
uluslararası alanda çalışmalara daha fazla zaman ayrılması gerekmektedir.
Uluslararası alanda gastronomik değerlere yönelik yapılan çalışmalara UNESCO’nun
hazırlamış olduğu somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi doğrultusunda
yeme-içme kültürüne yönelik unsurlarında koruma altına alınması verilebilir. Türkiye’den
mesir macunu, keşkek ve Türk kahvesi unsurları somut olmayan kültürel miras
kapsamında koruma altına alınmış olan gastronomik unsurlarımızdır. Ancak Türk Patent
Enstitüsü aracılığı ile coğrafi işaret sahibi olan unsurlar incelendiğinde mesir macunu ve
Türk kahvesi unsurlarının bu listede yer almadığı görülmektedir. Başvuru listesinde yer
alan coğrafi işaretlere göz atıldığında ise; 2011 ve 2012 yıllarında iki farklı kuruluş
tarafından Türk kahvesinin coğrafi işaret alması için başvuruda bulunulduğu, mesir
macunu için yapılan başvurunun ise 2013 yılına ait olduğu görülmektedir. 2012 yılında
UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan mesir macunu için ulusal coğrafi işaret
başvurusunun 2013 yılında yapılmış olması coğrafi işaret konusunda bilincin yeterli
olmadığının bir göstergesidir.
Somut olmayan kültürel miras unsurlarının yanı sıra UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı
kapsamında Gaziantep 2015 yılında gastronomi şehri seçilmiştir. Ancak Gaziantep’te
coğrafi işaretlere yönelik çalışmalar yeterli değildir. 291 çeşit yiyecek ve içeceğe sahip olan
Gaziantep şehrinde sadece Antep baklavası ve Antep fıstığı coğrafi işarete sahiptir.
Gaziantep Baklavası AB tescil sisteminde koruma altına alınmış olsa da ülkemizin en
önemli gastronomik potansiyele sahip destinasyonlarından biri olan Gaziantep’te ulusal
ve uluslararası çalışmaların sayısının yeterli düzeyde olmaması sorun teşkil eden bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum sadece Gaziantep için değil tüm Türkiye
için geçerli bir durumdur. Son yıllarda coğrafi işaretlere yönelik başvuru sayısında artışlar
yaşanmış olmasına rağmen tescil sayıları geçmiş yıllara benzer sayılarda devam
etmektedir.
Türkiye’nin gastronomi turizmi alanında daha çok tercih edilen bir destinasyon olması için
gastronomik öğelerin hem ulusal hem de uluslararası anlamda koruma altına alınması ve
tanıtılması konusunda öncelikle bireyler bilinçlendirilmeli ve konuya yönelik festival veya
şehirlerin tanıtım günü gibi etkinliklerle mutfak kültürümüzün daha çok tanınmasını
sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Türkiye’de gastronomi alanına yönelik farkındalığın
gelişebilmesi adına okullarda gastronomi bölümüne yönelik kontenjanlar arttırılmalı,
coğrafi işaret konusunda da toplum bilinçlendirilmelidir. Bunun dışında 2023 eylem planı
kapsamında yer alan
‘Yukarı Mezopotamya Gastronomi Turizmi Koridoru’nun
oluşturulmasına yönelik çalışmalara hız kazandırılmalıdır.
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ÖZET
Son yıllarda, havayolu ulaşımında tüm dünyada büyük değişimler gerçekleşmekte,
ulusal ve uluslararası seyahatlerde artış ve yolcu profilinde farklılık görülmektedir.
Havayolu ulaşım hizmeti sunan işletmelerin sayısının artması yoğun rekabeti de
beraberinde getirmiştir. Tüm bu değişimler sonucu, havayolu işletmelerinin rekabet
avantajı sağlaması ancak bu değişen pazarı anlayarak müşteri beklentilerinin
beklentilerini karşılaması ve müşteri memnuniyetini sağlaması ile mümkün olacaktır.
Hizmet sektöründe kalite için uygun bir tanım üzerinde pek çok araştırma yapılmış
olmasına rağmen, genel olarak kabul edilmiş bir tanım henüz hala geliştirilememiştir.
Kalite iyileştirilmesi için gerçekleşen çalışmalar genellikle ürün üretimine bağlı olarak
yapıldığından, hizmet kalitesi kavramı hep ikinci planda kalmıştır. Diğer taraftan, hizmet
kalitesinin ölçülmesi, özellikle hizmetlerin heterojen olma özelliğinden dolayı, çok zordur
ve hizmetin özelliklerine göre de farklı boyutları bulunmaktadır.
Bu çalışma ile, algılanan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini anlamada yararlı
olacağı düşünülerek, havayolu hizmetlerinin kalitesine ilişkin müşteri algılarının, müşteri
memnuniyeti üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda 712 görüşme
gerçekleştirilmiş ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada SERVQUAL ölçeğinin
eksikliklerini tamamlamak amacı ile yedi boyutlu ve 42 değişkenli ve havayollarında
kullanılması daha uygun görülmüş olan AIRQUAL ölçeği kullanılmıştır.
Veri analizi sonuçları çalışma boyutları ile anlamlı ilişkiler olduğunu desteklemiştir.
Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hizmet kalitesi algısı, müşteri memnuniyeti, havayolları
GİRİŞ
Hizmet kalitesi hizmetten yararlananların memnuniyetini öngörür. Müşteri memnuniyeti
ise karlılık, pazar payı ve yatırımın geri dönüşü konularında önemli bir rol oynar (Barsky
ve Labagh, 1992; Stevens v.d., 1995; Legoherel, 1998; Fornell, 1992; Halstead ve
Page,1992). Rekabetin yoğun olarak yaşandığı havayollarında, yöneticiler kendilerini
ayrıştırıcı yöntemler geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Bu amaçla işletmeler müşteri
memnuniyetini sağlamada toplam hizmet kalitesini yükselterek geri dönüşü ve
tavsiyeleri arttırabilmektedirler. Müşteri memnuniyeti karlılık, pazar payı ve yatırımın
geri dönüşü gibi önemli konularda artışı beraberinde getirmektedir (Bailey, 1996; Chris,
1995; Sultan ve Simpson, 2000).
Havayolu işletmeciliğinde en önemli konulardan biri, havayolu tarafından sunulan
hizmetlerdir. İşletmelerde, hizmetlerin doğası gereği ürünlerden farklı bir yaklaşım
geliştirme zorunluluğu doğmaktadır.
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Hizmetler açısından kalitenin tanımlanması son derece zordur ve literatürde de bu
konuda tek bir tanım bulunmamaktadır. Hizmet kalitesinin kritik yönleri aşağıdaki
şekilde (Parasuraman v.d., 1985) açıklanmaktadır:
Müşterilerin hizmet kalitesini değerlendirmeleri fiziksel ürünlerin kalitesini
değerlendirmesinden daha da zordur. Hizmet kalitesine yönelik müşteri algısı,
müşterinin hizmete yönelik beklentisi ile hizmet performansı arasındaki karşılaştırma
sonucu ortaya çıkmaktadır. Müşterinin hizmete yönelik kalite değerlendirmesi, salt
hizmetin sonuçlanması sırasında yapılmaz, bunun yanında hizmetin sunum sürecine
göre de yapılabilir.
Yoğun rekabetin yaşandığı bir dönemde, tüm hizmet işletmeleri başarılı olmak ve bunu
sürdürebilir kılmak için çaba göstermektedirler. Bu durum tüm hizmet işletmeleri için
geçerli olduğu gibi havayolları işletmeleri için büyük önem arz etmektedir (Nadiri et al.,
2008; Alotaibi, 2015). Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması ve bunların
karşılanması hatta beklentilerin üzerine çıkılması gerekmektedir. Hizmet kalitesi ve
müşteri memnuniyeti konuları geliştirilmek isteniyorsa, güvenilir bir şekilde
değerlendirilmeli ve ölçülmelidir. Hizmet kalitesinin ölçülmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar
bulunmakta ve bu çalışmanın bir sonraki bölümünde irdelenmektedir.
HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ
Parasuraman, Zeithaml ve Berry (1988, 1990, 1991) tarafından, algılanan hizmet
kalitesinin ölçülmesine yönelik olarak geliştirilen SERVQUAL modeli, öncelikle
müşterilerin herhangi bir hizmete ilişkin beklentilerini, sonra da müşterilerin alınan
hizmete ilişkin algılamalarını ölçmektedir. Çok sayıda araştırmacı tarafından hizmet
sektörünün çeşitli alanlarında kullanılan SERVQUAL modelinin temelini oluşturan
hizmet kalitesi boyutları şu şekildedir (Parasuraman vd.,1988;23):


Fiziksel Özellikler: Bina, tesis, ekipman, personel ve iletişim malzemelerinin
görünümü



Güvenilirlik: Söz verilen hizmetin güvenilir ve doğru bir şekilde yerine
getirilmesi



İsteklilik: Müşterilere etkili bir biçimde yardımcı olma ve hızlı hizmet sağlama
isteği



Teminat: Çalışanların bilgili ve nazik olmaları, güven duygusu yaratmaları



Empati: Müşterilere kişisel özen göstermesi ve duyarlı davranılması

Literatürde hizmet kalite algılamasını ölçmede farklı ölçeklerin kullanıldığı görülmüştür
(SERVQUAL, SERVPERF gibi). SERVQUAL ölçeği her ne kadar gözde ve geniş
uygulama alanına sahip olsa da bir dizi teorik ve işlevsel eleştiriye tabi olmuştur (Buttle,
1996). SERVQUAL ölçeği kişisel tutumla ilgili bir model olmak yerine beklentiler ile
performansın karşılaştırılmasını esas almıştır. SERVQUAL ölçeği ile ortaya konulan
modelin tam manasıyla tutum olgusu üzerine kavramsallaştırılacağı iddia edilmesine
rağmen beklenti ve performansın karşılaştırmasına dayanarak kendi ile çeliştiği ileri
sürülmüştür (Cronin & Taylor, 1992). Babakus ve Boller ölçeğin algılamalar kısmından
elde edilen bilgiler haricinde ek bilgilere ulaşılmadığı görüşünü savunmuşlardır. Ayrıca
SERVQUAL ölçeğinin mevcut yapısının beklentileri yüksek ölçtüğünü belirtmişlerdir
(Babakus & Boller, 1992). SERVQUAL ölçeğinin beş boyutu evrensel değildir.
SERVQUAL ölçeği ile hizmet sektörünün farklı alanlarında çalışmalar yapılmış ve
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değişik sayıda boyutlara ulaşılmıştır. Babakus ve Boller (1992)’e göre hizmet kalitesi
olgusu bazı endüstrilerde karmaşık bir yapıda iken diğerlerinde çok basit ve tek
boyutludur. Söz konusu yazarlara göre hizmet kalitesinin boyutları ait olunan hizmet
sektörüne bağlıdır.
SERPERF modeli hizmet kalitesinin en iyi şekilde tanımlanmasının, hizmet işletmesinin
performansının ölçülmesiyle gerçekleştirileceğini ileri sürmektedir. Taylor ve Cronin
(1994) SERVPERF ölçeğinin hizmet kalitesinin kavramsallaştırılmasında geçerli ve
güvenilir bir ölçek olduğunu belirterek ölçeğin zamana ve belirli alt müşteri gruplarına
ait hizmet kalitesinin krokisini sağladığını savunmuştur. Yine aynı yazarlar SERVPERF
ölçeğinin, çok boyutlu ölçeğin sağladığı ek bilgilerin hepsini kaydetmediğini ileri sürerek
yöneticilerin ve araştırmacıların regresyon analizini kullanarak belirli ölçek
değişkenlerinin artan etkisi ile bazı bilgileri elde edebileceklerini belirtmişlerdir
(Taylor&Cronin,1994).
METODOLOJİ
AIRQUAL Gereksinimi ve hipotezler
Hizmet kalitesi ve memnuniyet kavramları arasındaki farklılık konusundaki tartışmalar
devamlılığını sürdürmektedir. Zeithaml ve Bitner (2000)’ e göre, aralarındaki en önemli
farklılık kalitenin memnuniyetin sonucu olarak görülmesi gerekliliğidir. Memnuniyet,
şemsiye bir kavram olarak kabul edilebilir ve hizmet kalitesi hizmete ait belirli özellikleri
ifade eder. SERVQUAL modeline göre, hizmet kalitesi ile ilgili hizmetin özellikleri fiziki
görünüm, güvenilirlik, teminat, isteklilik ve empati olarak belirtilmektedir.
Spreng v.d.(1996) algılanan hizmet kalitesinin her zaman müşteri beklentilerinin
karşılanamamasından etkilenmemekte ve memnuniyetin arzuların benzerliği ile ilişkili
olduğunu belirtmişlerdir. Cronin ve Taylor (1992), hizmet deneyiminin performans
çıktılarını temel alan yeni bir hizmet kalite ölçeği olan SERVPERF’i geliştirmişlerdir. Cronin
ve Taylor (1992), SERVPERF’in beklenti sorununu ortadan kaldırdığı için SERVPERF’in daha
etkin olduğunu ileri sürmüşlerdir. Avrikan (1999), algı ve beklentilere aynı anda bakan
BANKSERV modelini geliştirmişlerdir. Newman (2001) SERVQUAL modelinin finans
sektöründe uygulanmasında birtakım zayıflıklar tespit etmiştir. Newman (2001)’ a göre
SERVQUAL modeli ile hem hizmet kalitesini ölçmede belirsizlik söz konusudur hem de
müşteri önceliklerinin değerlendirilmesine imkan vermemektedir. SERVQUAL modelinin
tüm hizmet sektörüne uygulanaması zaman içerisinde modelin uyarlanması gerekliliğini
doğurmuştur. (Bekhet ve Al-alak, 2011; Eastman vd., 2011; Beecham, 2009; Micuda ve
Crucern, 2010; Kanning & Bergmann, 2009; Munteanu vd., 2010; Maditinos ve Theodoridis,
2010)
Bari v.d. (2001) varolan modellerin psikometrik uygulama sorunlarını yenmek adına,
Churchill (1979) ve Parasuraman v.d. (1985;1988)’ni izleyerek AIRQUAL modelini
geliştirmişlerdir.
AIRQUAL modeli ile alınan sonuçlar göstermiştir ki yedi belirgin boyut Suudi Arabistan’daki
havayolu müşterilerinin kalite algısını ölçmeye yeterli olmuştur. Bu nedenle bu çalışma, Bari
v.d. (2001)’nin çalışmasının devamı niteliğinde, Suudi Arabistan’daki ulusal havayollarını 44
öğeli enstrüman ile hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti derecelerini saptamıştır.
Bari v.d. (2001)’nin önerdiği boyutlar sırasıyla ATANG : havayolu fiziksel görünümü,
TTANG: terminal fiziksel görünümü, PER: personel, EMP: empati, IMG: imaj, PSQ: algılanan
hizmet kalitesi, CSAT: müşteri memnuniyeti bulunmaktadır.
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Literatür taraması göstermiştir ki bu boyutlar önceki ampirik çalışmalarda da kullanılmıştır
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988; Sultan and Simpson, 2000; Karatepe and Avci,
2001). Bu çalışmada da, Bari v.d.(2001) çalışması, algılanan hizmet kalitesi ve müşteri
memnuniyetinin ölçülmesi adına bir benchmark olarak alınarak aşağıdaki hipotezler
geliştirilmiştir:
H1: Havayolu fiziksel özellikleri havayolu yolcularının hizmet kalitesini algılamasında
anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir.
H2: Terminal özellikleri havayolu yolcularının hizmet kalitesini algılamasında anlamlı ve
pozitif bir etkiye sahiptir.
H3: Personel havayolu yolcularının hizmet kalitesini algılamasında anlamlı ve pozitif bir
etkiye sahiptir.
H4: Empati havayolu yolcularının hizmet kalitesini algılamasında anlamlı ve pozitif bir etkiye
sahiptir.
H5: Havayolunun imajı havayolu yolcularının hizmet kalitesini algılamasında anlamlı ve
pozitif bir etkiye sahiptir.
H6: Algılanan hizmet kalitesi müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye
sahiptir.
Şekil 1: Hipotezler ve Model

TOPLAM
HİZMET
KALİTESİ

MÜŞTERİ TATMİNİ

Örneklem ve Alan Çalışması
Anket, Şubat-Mayıs 2016 arasında Suudi Arabistan’da ulusal havayollarını kullanan
müşterilere yönelik olarak uygulanmıştır. Örnekleme yöntemi olarak benzer çalışmalarda
kullanılan tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih
edilmiştir. Kolayda örnekleme seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir olanların örnek
kapsamına dâhil edilmesini içerir (Gegez, 2007).
Anket formu Arapça ve İngilizce dillerinde 800 anket havayolu yolcularına dağıtılmıştır. Bu
anket arasından 740 tanesinden geri dönüş yapılmış ve 712 tanesi ise %89 luk cevaplanma
oranı ile kullanılabilir bulunmuştur. Bari v.d. (2001) den uyarlanmış olan AIRQUAL Ekiz v.d.
(2006, 2009) tarafından geliştirilmiş, Nadiri v.d. (2008) tarafından test edilmiştir. Araştırmada
hizmet kalitesi algılaması 42 değişken açısından belirlenmiştir. Bu 42 madde içerisinde: 6
madde havayolu fiziksel koşulları (ATANG), 12 madde terminal fiziksel koşulları (TTANG),
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8 madde personeli (PER), 7 madde empati (EMP), 3 madde imaj (IMG), 3 madde toplam
hizmet kalitesi (OSQ) ve 3 madde ise müşteri memnuniyeti (CSAT) için kullanılmıştır.
Çalışmada değişkenler 5’li Likert ölçeğinde sorulmuştur. Likert ölçeğinde derecelendirme;
Kesinlikle katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Ne katılıyorum ne katılmıyorum (3),
Katılmıyorum (2), Kesinlikle katılmıyorum (1) şeklinde düzenlenmiştir. Elde edilen veriler,
SPSS 20.0 paket programına aktarılarak ve Lisrel 8.70 kullanılarak istatistiksel analizler
yapılmıştır.
BULGULAR
Demografik Analizler
Anketi cevaplayan yolculardan %87,3’ü (596) erkektir. Yolcuların yaşlarına bakıldığında
anketi yanıtlayanların %64,2 si (457) 18 ile 27 yaş aralığındadır. Diğer bir demografik
değişken olan eğitim düzeyine ait bulgular incelendiğinde ankete katılan yolcuların
yarıdan fazlasının yükseköğrenim görmüş olduklarını görülmüştür (371, 52.1%). Ayrıca,
katılımcıların %72,5 inin (516) aylık gelir düzeyi 10.000 ile 20.000 SAR arasındadır. (8.170
TL ile 16.340 TL arasında, 1 SAR =0,817 TL Kabul edildiğinde)
Ölçeğin Geçerliliği ve Güvenilirliği
Ölçeğin psikometrik özellikleri değerlendirilirken güvenilirlik, boyutluluk, yakınsallık ve
geçerlilik dikkate alınmıştır. Bu nedenle toplam-madde korelasyonu hesaplanmıştır. İç
korelasyonun 0.32’ye eşit veya yüksek olması ölçeğin yakınsal gerçekliliğini
desteklemektedir.
Ölçeğin güvenilirliğine yönelik olarak ölçeğin tamamına Cronbach Alpha analizi
uygulanmış ve %89 gibi yüksek bir oran bulunmuştur. Bu değer de istenen %70
seviyesinin oldukça üzerindedir ve tüm T değerleri Nunnally (1978) in önerdiği ve Ekiz
v.d. (2006; 2009), Nadiri v.d. (2008) de olduğu gibi anlamlı (>2.00) bulunmuştur.
Tüm çalışmadaki değişkenler için birleşik puanlar hesaplanmıştır. Sonuçlar tüm
korelasyonlar için 0.01 değerinde anlamlı bulunmuştur. Çalışmadaki değişkenler
arasındaki korelasyonlar 0.34 (imaj ve terminal özellikleri) ile 0.54 (algılanan hizmet
kalitesi ve müşteri memnuniyeti) arasındadır. Ayrıca, doğrulayıcı faktör analizi ile
belirlenen faktörlerin, hipotez ile belirlenen faktör yapılarına uygunluğu Nunnally
(1978)’in önerdiği şekilde test edilmiştir (χ2 = 821.33, df = 210, GFI = 0.94, AGFI = 0.95,
NFI = 0.92, NNFI = 0.94, CFI = 0.91, RMR = 0.027). Tüm sonuçlar ölçeğin geçerliliği ve
güvenilirliğini destekler şekilde Ekiz v.d. (2009) ve Nadiri v.d. (2008) nin sonuçları ile
birbirini tutar nitelitedir.
Araştırma Hipotezlerinin Testi
LISREL 8.70 kullanılarak altı ilişki yol analizi (path analysis) ile (Jöreskog and Sörbom,
1996) test edilmiştir. Daha ayrıntılı belirtmek gerekirse birinci grup varsayımlar hizmet
kalitesi boyutlarının toplam kalite algısına etkileri ile ilgilidir. İlk varsayım grubu uçak
fiziksel özellikleri, terminal fiziksel özellikleri, personelin özellikleri, empati ve imaj’ı
içerir. İkinci varsayım grubu ise toplam hizmet algısının müşteri memnuniyeti üzerine
etkileri ile ilgilidir.
Tablo 1: Yol Analizi Sonuçları
Standart Parametre T-Degeri Anlamlilik
Toplam hizmet kalitesine olan etki
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H1: Personel (PER)

0.36

H2: Havayolu fiziksel (ATANG)
0.0001
H3: Empati (EMP)

6.21
0.43

0.24

0.0001
7.28

3.54

0.0001

H4: Terminal fiziksel (TTANG)
0.0001

0.31

5.86

H5: İmaj (IMG)
0.0001

0.19

3.17

Açıklanan Varyans R2=0.89
Müşteri tatminine olan etki
H6: Toplam hizmet kalitesi (OSQ)
0.0001

0.47

8.93

Açıklanan Varyans R2=0.61

Tablo-1 tüm varsayımsal ilişkilerin desteklenmiş olduğunu göstermektedir. Tablo
incelendiğinde, uçağın fiziksel özellikleri ile genel hizmet kalitesi arasında en anlamlı ve
pozitif ilişkinin olduğu görülmektedir (β = 0.43, T = 7.28). Dolayısı ile hipotez iki de kabul
edilmektedir. Tablo aynı zamanda personel ile algılanan hizmet kalitesi arasında anlamlı
pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir (β = 0.31, T = 5.63). Aynı tabloda, personel ile
algılanan hizmet kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu da görülmektedir (β
= 0.31, T = 5.63). Dolayısıyla hipotez 1 doğrulanmıştır. Geri kalan 3, 4 ve 5. hipotezler ise
anlamlı bulunmuştur: H3 (β = 0.24, T = 3.54), H4 (β = 0.36, T = 6.21), and H5 (β = 0.19, T =
3.17). Bu doğrultuda terminalin fiziksel unsurları, empati ve imajın genel hizmet kalitesi
üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Beş boyut
için toplam açıklanan varyans %89 dur. Son olarak da toplam hizmet kalitesinin müşteri
memnuniyeti üzerinde çok anlamlı ve pozitif etkisi olduğu ortaya çıkmıştır (β = 0.47, T =
8.93). Bu nedenle hipotez 6 kabul edilmiştir. Toplam hizmet kalitesi için açıklanan
varyans %61 dir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Havayolları, destinasyonlar açısından turizm endüstrisi içerisinde önemli bir sektörü
oluşturmaktadırlar. Günden güne müşteri beklentilerindeki artış havayollarını en iyi
hizmeti vermeye yöneltmektedir. Bu başarıda en önemli nokta ise hizmet kalitesini
oluşturmak ve korumaktır. Ancak bunun başarılmasında müşterilerin ne düşündüğü,
havayollarındaki hizmet kalitesini nasıl algılandığı ve beklentilerin karşılanıp
karşılanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma Suudi Havayolları örneği
üzerinden tüm bu sorulara açıklık getirmektedir.
Önceki bölümlerde 712 cevaplayıcının sonuçları değerlendirilmiş ve Suudi Havayolları
açısından olumlu bir tablo gözükmüştür. Tüm algılanan kalite boyutlarının ortalama
puan sonuçları pozitif ve “tatmin/hoşnut” a meyilli oldukları tespit edilmiştir. Bu sonuç
Suudi Havayolları müşterilerinin çalışmada belirtilmiş olan hizmet kalitesi algı
boyutlarından memnun kalmış olduklarını göstermektedir. Ayrıca tüm varsayımsal
ilişkilerin anlamlı olduğu sonucunu da ortaya konmuştur. Havayolu fiziksel koşullarının
toplam hizmet kalitesi ile en anlamlı ilişkisinin olduğu Ekiz v.d. (2006;2009) ve Nadiri
v.d. (2008)’in önceki çalışmalarında bulmuş oldukları sonuçları destekler niteliktedir. Bu
doğrultuda, havayolunun yenilenmiş ve iyi görünümde olmasına dikkat edilmesi
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gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ekiz v.d. (2006;2009) dan farklı olarak bu
çalışmada havayolu fiziksel görünüm boyutunu personel boyutu izlemektedir. Personele
verilen önem Suudi Arabistan’ın dostane ve misafirperver insan yapısı ile
ilişkilendirilebilmektedir. Bu özellikleri taşımakta olan biri aynı tarz bir hizmet anlayışını
beklemektedir. Dolayısıyla, hizmet personeli seçiminde kişilerarası ilişkilere önem
verilmesi gereği ve misafir ilişkileri konusunda denetim ve eğitimlerin yapılması
önerilerimiz arasında bulunmaktadır. Terminal özellikleri ve empati boyutlarının da
toplam kalite algısı ile ististiksel olarak anlamlı ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. Bu
anlamda, havayollarının yalnızca uçakların fiziksel koşullarını iyileştirilmesi ile
yetinmeyip terminal koşullarının iyileştirilmesi üzerinde çalışmaları gerekliliği de ortaya
çıkmaktadır. Genel seyahat deneyiminin bir parçası yolcuların havaalanına varışı ile
havayoluna binişi arasında gerçekleşmekte olduğu da dikkat edilmesi gereken bir
noktadır. İmajın, hizmet kalite algısını etkileyen en düşük boyut olduğu görülmüştür.
Suudi yolcuların gelirlerinin dünya ortalamasının üzerinde olmasının düşük bilet
fiyatları konusunun onlar için önem derecesinin düşük olmasından kaynaklandığı bu
sonucun çıkmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Son olarak, toplam hizmet kalitesi
algısının müşteri memnuniyetine olumlu etkisi önceki çalışmaların (Ceylan ve Ozcelik,
2016; Parasuraman v.d.., 1988; Ekiz v.d.., 2006) bulguları ile birbirini tutar niteliktedir.
Beklentilerin gitgide arttığı havayollarında, sunulşan hizmetlerin genel kalitesinin
arttırılması konusuna dikkat edilmesi daha fazla önem kazanmaktadır. Bu anlamdaki
eksiklikler finansal kayıplara sebebiyet verecek müşteri memnuniyetsizliği ile
sonuçlanması kaçınılmaz olacaktır. Günümüzde, havayolları için başarı ve başarısızlık
arasında her zamankinden çok daha ince bir çizgi bulunmaktadır. Yolcuların hizmeti
nasıl algıladığı, ne hissettiği ve ne düşündüğü gibi sorulara yanıtlar aranmasına yönelik
çalışmaların sürdürülmesi işletmeleri başarıya götürülecek önemli adımlardandır. Bu
çalışma da tüm kısıtlılıklarına rağmen havayollarında hizmet kalitesi konusuna katkıda
bulunmayı hedeflemiştir.
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ÖZET
Sakin şehir Perşembe yerel sakinleri ve ziyaretçilerinin kırsal ve kentsel rekreatif
etkinliklere katılım düzeylerinin belirlenmesi araştırmanın konusunu oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama tekniği olarak yüz yüze anket kullanılmıştır. Araştırmanın
evrenini Perşembe ilçesinde yaşayan bireyler ve ziyaret eden bireyler oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında 408 anket uygulanmış ve analize tabi tutulmuştur. Araştırma
verileri SPPS istatistik programında yer alan frekans ve betimleyici analizlerle
değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde katılımcıların kırsal
ve kentsel rekreatif etkinliklerden en çok tercih ettikleri etkinliklerin yaylacılık, kamping,
balık tutmak ve sahil yürüyüşü olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların rekreatif
etkinliklere katılım düzeyleri incelendiğinde yarısından fazlasının kentsel rekreatif
etkinliklere katıldığı, %50 civarında katılımcının ise kırsal rekreatif etkinliklere ve
Türkiye genelinde rekreatif etkinliklere katıldığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: rekreasyon, kırsal rekreasyon, sakin şehir, Perşembe
GİRİŞ
Dünya üzerinde ekonomik açıdan yaşanan gelişmeler ile birlikte insan yaşamı her geçen
zaman diliminde farklılıklar göstermeye başlamıştır. Çalışma hayatı farklı sektörlerin de
gelişmesi ile birlikte birçok alana dağılırken aynı zaman da ivme kazanan sektörler
oluşmaya başlamış diğer sektörlerde de kazanç oluşumlarında eksilmeler meydana
gelmeye başlamıştır (Çalışır ve Gülmez, 2010). Özellikle hizmet sektörünün gelişimi ile
birlikte kent hayatına olan rağbet artarak birçok insan bu sektörde çalışmaya hayatlarını
sürdürmeye başlamışlardır. Ayrıca teknolojik gelişmeler ile beraber kent yaşamında
doğal ortamlardan uzak bir dünya oluşmuştur. Bu oluşumda yaşayan bireyler, bu defa
bu ortamlardan kaçmak istemektedirler. Bu kaçışlar beraberinde doğal ortamlarda veya
kent merkezinde oluşturulan olanaklar ile insanların dinlenme, eğlenme vb. şekillerde
boş zamanlarını değerlendirmelerine imkân oluşturmaktadır.
İnsanların çalışma hayatlarının dışında kalan zaman dilimlerinde kendilerini yenilemek
için yapabilecekleri birçok rekreatif etkinlik bulunmaktadır (Gül, 2014; Karaküçük, 2014).
Özellikle bireylerin yaşadıkları ve çalıştıkları ortamlara yakın olan yerler insanlar için
aynı zamanda dinlenme ve eğlenme gibi boş zaman faaliyetlerini geçirmeleri için önemli
hale gelmiştir. Şehirlerde oluşturulan çeşitli aktiviteler insanların kullanımına
sunulmaktadır. Ancak insan hayatında sosyolojik, doğal ve kültürel açıdan
sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından şehirlerde de tıpkı doğal alanlarda olduğu
gibi bir yönetim felsefesinin oluşturulması ihtiyaç haline gelmiştir. İtalya merkezli
başlayan ve dünya üzerinde hızla yayılmaya başlayan sakin şehir uygulaması, bu
yönetim felsefesini taşıyan uygulamalardan biridir.
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Bu çalışmada sakin şehir olan Perşembe ilçesinde yaşayan insanlar ve bu destinasyonu
ziyaret eden insanların kırsal ve kentsel rekreatif etkinlik tercihleri ve bu etkinliklere
katılım düzeyleri incelenmektedir. Ayrıca katılımcıların kırsal ve kentsel rekreatif
etkinliklerden en çok hangilerini tercih ettikleri belirlenmektedir.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Sakin Şehir (Cittaslow) Hareketi
Yavaş hareketi, öncelikli olarak İtalya’da ortaya çıkan daha sonra tüm dünyada
benimsenen ve yayılan bir anti kavramdır. Günümüzde hızlı, küresel, tüketim odaklı
topluma eleştiri olarak getirilen bir yaklaşım olan toplumsal bir harekettir (Onaran, 2013:
18). Hayatın her alanında etkisi olan bu hareket birçok alanda incelenmektedir. Yavaş
şehir hareketi İtalya’da Chianti Greve kentinde 1999 yılında ortaya çıktığında uluslararası
kabul gören bir kalkınma modeli olup turizm açısından rekabet gücünü arttırarak
sürdürülebilirliği destekleyici nitelikte bir yol haritası niteliği taşımaktadır (Yıldırım ve
Karaahmet, 2013: 3). Sakin şehir küreselleşmenin; şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve
yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özellikleri ortadan kaldırmasını engellemek
için slow food (yavaş yemek) hareketinden ortaya çıkmış üyelik esasına dayalı bir kentler
birliği projesidir (Knox ve Mayer, 2009: 43). Kentlerin kendi özelliklerini ve yapılarını
korumalarını, yerel ürünlerine, sanatlarına ve yemeklerine sahip çıkmalarını öngören
sakin şehir hareketi kentleşmenin doğaya zarar vermeden de mümkün olabileceğini
savunmaktadır (Yıldırım ve Karaahmet, 2013: 17). Bu açıdan bakıldığında hareketin
sürdürülebilir turizmi destekleyici bir özelliğinin olduğu da ortaya çıkmaktadır.
Sakin şehir hareketinin temelini oluşturan hareket slow food hareketidir. 1986 yılında bit
grup İtalyan eylemci Roma kentinde açılmak istenen dünya markası McDonalds
restoranını protesto eder ve eylem aslında slow food akımının ilk adımını oluşturur. Bu
hareket kısa sürede uluslararası bir birliğe dönüşür ve bugün dünyanın 153 ülkesinde
1300 yerel örgüt ile yaklaşık olarak 100.000 üyesi bulunan bir birlik haline gelir (Yalçın ve
Yalçın, 2013: 6). Geleneksel yemek kültürü konusunda dünya çapında yürütülen en
önemli hareket olan slow food hareketi, yavaş yemek felsefesinden sonra yavaşlık ve
sakinlik felsefesine dayalı bir ağ oluşturma fikrine dayanan sakin şehir hareketinin de
başlaması için bir zemin oluşturmuştur (Hocaoğlu, 2012).
Sakin şehir nüfusu 50.000’nin altındaki kentlerin üye olabildiği, kentlerin kendi gelenek,
göreneklerini, yemeklerini, tarihsel kimliklerini korumalarını öngören bir birliktir. Bu
hareket her geçen gün benimsenmiş ve küresel bir kabul görmüştür. Avrupa’ da İtalya
başta olmak üzere Avusturya, Hollanda, Norveç, Danimarka, Almanya, Polonya,
İspanya, İngiltere ile Güney Kore ve Avusturalya gibi bizimde içinde olduğumuz 25
ülkeden 150 küçük nüfuslu kentin üyesi olduğu “Sakin Şehirler” örgütlenmesi
oluşturulmuştur. Türkiye’ den bu örgütlenmeye 2009 yılında ilk katılan İzmir’in
Seferihisar ilçesi olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Muğla Akyaka, Aydın Yenipazar,
Çanakkale Gökçeada, Sakarya Taraklı, Şanlıurfa Halfeti, Artvin Şavşat, Erzurum
Uzundere, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç ve 2 Kasım 2012 yılında Ordu Perşembe bu
örgütlenmeye katılan diğer illerimiz olmuştur (Özhancı, Ardahanlıoğlu ve Yılmaz, 2013).
Uluslararası Cittaslow Birliğine başvuru sürecini Cittaslow Türkiye ağı ve
koordinatörlüğü yürütmektedir. Birliğe başvuracak kentlerin nüfuslarının 50.000’ den az
olması ve kentin yönetiminin Sakin şehir felsefesiyle uyumlu olması gerekmektedir.
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Sakin şehir üyeliğine kabul edilmesi için kentlerin yedi başlık altında toplanan kriterleri
yerine getirmesi gerekmektedir. Bu başlıklar (Cittaslow Türkiye, 2016);
-

Çevre Politikaları
Altyapı Politikaları
Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkârlara dair Politikalar
Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Politikaları
Sosyal Uyum
Ortaklıklar

Bu kriterlerden turistik açıdan ele alınanlar, el yapımı ürünlerin korunması, kamuya ait
restoranlarda yerel ve organik ürünlerin kullanılması, yerel ve geleneksel kültürel
etkinliklerin korunması ve değerlerinin arttırılması, otel kapasitelerinin arttırılması,
kültür müzeleri kurulması, yatak sayısının yıllık nüfusa göre değerlendirilmesi
sıralanabilir. Tabi ki diğer tüm kriterlerinde özellikle ekolojik politikalara uyumda
bölgenin turizm sürdürülebilirliği açısından son derece önem arz etmektedir.
Sakin şehirde yaşamak beraberinde bazı kuralları getirmektedir. Bu kentlere motorlu
araçların girmesi yasak, park alaları merkezin dışında tutulmakta, parlak neon ışıkların
kullanılması yasaklanıyor ve büyük süper marketlerin açılması engelleniyor,
sürdürülebilir enerji kaynaklarını özendirmek adına belediyeler çalışmalar
gerçekleştirmektedir. Sakin şehir beraberinde var olan değerlerin korunması ve
devamlılığının sağlanmasını savunan bir felsefeye sahiptir. Sürdürülebilirlik kavramı eko
sistemdeki tüm çeşitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere aktarılması için,
insanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taşıma kapasitesinin üzerine
çıkmayacak düzeyde tutulmasıdır (Ercoşkun, 2007: 9). Bu anlayışla sakin şehir
kentlerinin kendi kültürel, sanatsal, ekolojik, yerel değerlerini koruması ve bu değerin
devamının sağlanması amaçlanmaktadır.
Sakin Şehir Perşembe
Ordu iline bağlı Perşembe ilçesi nüfusu 31.000, yüz ölçümü 226 km olan denize kıyı bir
ilçedir. Tabi bir liman olması ilçenin en büyük özelliklerinden biridir. Turizm açısından
tarihi mekân ve değerlere sahiptir. Turizm arzı bakımından ilçe merkezinde iki adet otel
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ilçede Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi
uygulama oteli de bulunmaktadır. İlçede Çaka bölgesinde sakin şehir konseptine uygun
olan ve özellikle eko turizm ürünleri sunumlarıyla Turizm Bakanlığı denetiminde üç adet
pansiyon turizme hizmet etmektedir. Kırsal rekreasyon adına önem arz eden beş adet
kamping alanı (Layla, Üçer, Çadır, Oba, Pupa) mevcuttur. Perşembe ilçesinde en çok
turist çeken mekânlar Perşembe Yaylası, Yason Burnu olup, Tarihi mezarlık, Yason
Burnu ve Yason Kilisesi doğal sit alanı olarak kabul edilmektedir. İlçede en çok ziyaret
edilen Yason kilisesini 2015 yılında 7.784 yerli, 1.170 yabancı olmak üzere toplam 8.954
kişi tarafından ziyaret edilmiştir (Perşembe Belediyesi, 2016). Perşembe ilçesinin turistik
ve rekreatif birçok destinasyonu mevcuttur. Perşembe açık alan rekreatif faaliyetlerden
tarihi turistik geziler, deniz ve kıyı faaliyetleri, doğa faaliyetleri ve kültürel faaliyetler
gerçekleştirilebilecek değerlere sahip bir ilçedir. Açık alan rekreatif etkinliklerden tarihi
alanlar/ eserler gezme etkinliği adına bölgede var olan değerler; Medreseönü Afırlı
Camii, Doğanlı Hasan Efendi Türbesi, Yason Burnu Yarımadası, Hoynat Adası, Anaç
Tarihi Camii, Soğuk Pınar Mezarlığı Soğuk Pınar Camii, Efirli Camii ve Mezarlığı. Deniz
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ve kıyı açık alan rekreatif faaliyetlerinden yüzme, kayık gezisi, sahil yürüyüşü, balık
tutmak gibi faaliyetleri gerçekleştirebileceği destinasyonlar; Belicesu, Medreseönü,
Büyük Ağız, Yalancı Yason, Yason Burnu Feneri, Çaka Kumsalı, Mersin Köyü Balıkçı
Barınağı, Çam Burnu, Çeşmeönü, Aktaş Plajı, Efirli Plajı şeklinde sıralanabilir. Açık alan
rekreatif doğa faaliyetlerinden yaylacılık, yürüyüş, kamp yapma, dağ bisikleti, hayvan
gözlemciliği, manzara izleme etkinlikleri gibi faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri doğa
değerleri de yine ilçede mevcuttur.
İlçede yerel yönetimin geleceğe yönelik planladığı projelerden biri de sakin şehir
Perşembe’nin yöresel organik gıda pazarı kurma düşüncesidir. Sakin şehir olmanın
şartlarından biri olan organik tarımın geliştirilmesi adına bölgenin organik gıda pazarını
karşılamak için, organik yerli ürünlerin satılabileceği bir pazar alanı oluşturulması
planlanmaktadır.
Rekreasyon Kavramı ve İçeriği
Teknolojik gelişmelerin hızlanması, çalışma saatlerinin azalması insanların boş
zamanlarını artırmış ve böylece boş zamana sahip olan insanlar zamanlarını faydalı
geçirmek için rekreatif faaliyetlere yönelmişlerdir. Boş zaman kişinin çalışmadığı,
fizyolojik ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kendine kalan ve özgürce hareket edebildiği
zaman dilimi olarak tanımlanabilir. Bu zaman dilimini kişi tek başına veya herhangi bir
topluluğa bağlı, aktif ya da pasif olarak rekreatif etkinlikle geçirebilir. İnsanların boş
zamanlarını hangi aktiviteyle, kiminle, nerede geçireceği kişinin kendi iradesine bağlıdır.
Boş zaman değerlendirme tercihi her insanın kendi ilgi alanı, kişisel tercihi, sosyal ve
ekonomik durumu ile ilgilidir (Güçer ve Başar, 2014). İnsanların boş zamanlarını
değerlendirmeleriyle ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, rekreasyon uygulamalarının
sosyal- kültürel-ekonomik kalkınma, eğitimde başarı, çalışma verimi, beden ve ruh
sağlığının korunması, sağlıklı nesiller yetiştirme, zararlı davranışlardan korunma gibi
hususlarda önemli derecede olumlu etkilerinin olduğunu ortaya koymaktadır
(Güngörmüş ve Sezen, 2005).
Rekreasyon faaliyetleri gerçekleştirildiği mekâna göre farklılık göstermektedir. Eğer bir
faaliyet fiziki anlamda kapalı alanda gerçekleştiriliyorsa kapalı alan, açık bir alanda
gerçekleştiriliyorsa açık alan rekreatif faaliyeti olarak nitelendirilmektedir. Açık alan
rekreasyon etkinlikleri, kapalı bir mekana bağlı kalmadan bireylere hareket özgürlüğü ve
bireylerin ya da grupların tabiat, doğa ve tüm açık alanlarda dinamik olarak var olmasını
sağlayan faaliyetleri kapsar. Gerçekleştirilen bu faaliyetler sayesinde insanlar bir gruba
bağlı olma, işbirliği duygusu kazanabilme, ortak paylaşım, risk alma, özgüven, liderlik
çözüm odaklı strateji gibi öznel veya toplumsal olarak tanımlanabilecek kişilik özellikleri
oluşmasını amaçlanmaktadır (Gül, 2014: 23).
Günümüzde insanların kentlerde yoğun iş temposu, yorucu çalışma şartları altından
kaçarak boş vakitlerini daha çok açık alan rekreasyon faaliyetlerine katılarak geçirdiği
gözlemlenmektedir. Açık alanlarda vakit geçirme isteği insanları doğaya, kırsal
rekreasyon etkinliklerine yöneltmektedir. Kırsal rekreasyon faaliyetleri insanları zihinsel
olarak rahatlatmak, sürekli yaşanılan ortamdan uzaklaştırmak için tercih edilen hem kısa
hem de uzun süreli olabilen faaliyetlerdir. İnsanlar kırsal rekreatif faaliyetleri sağlıklı
yaşamak, spor yapmak, zihinsel rahatlama sağlamak, doğa ile iç içe olmak gibi
nedenlerden dolayı tercih edebilmektedir. Kement (2015)’e göre kırsal alanlarda yapılan
rekreatif etkinlikler rekreasyon alanının her kategorisinde yer alabilmektedir. Diğer bir
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ifade ile doğaya yönelik gerçekleştirilen rekreatif etkinlikler bünyesinde fonksiyonel
alçıdan birçok rekreatif nitelik taşıyan etkinlikleri barındırmaktadır. Ayrıca doğrudan
çevre ile ilişkili olabileceği düşünülen rekreatif etkinlikler genel olarak şu şekilde
sıralanabilir:
-

Balık tutmak
Safari
Yürüyüş yapmak
Hayvanat bahçesi gezme
Kamping
At biniciliği
Dağ bisikleti
Yaylacılık etkinlikleri
Tırmanma
Orman, ırmak, vadi vb.
Rafting
alanlarda yapılan
Kayık, kano, deniz
etkinlikler
bisikleti vb. geziler
Fidan dikme, bahçecilik
Su kayağı yapma
(hobi bahçeciliği)
Yelkencilik
Milli parklar, tabiat
Piknik yapma
koruma alanları vb. tarihi
Yüzme
destinasyonları gezme
Kuş gözlemciliği
Kırsal alanlara spor, tatil, eğlenme vb. amaçlarla kısa veya uzun süreli gitme
vb. etkinlikler doğaya yönelik gerçekleştirilen rekreatif etkinlikler olarak
sınıflandırılabilir.

YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Sakin şehir Perşembe’de yaşayan ve bu destinasyonu ziyaret eden bireylerin kırsal ve
kentsel Rekreasyon Etkinliklerine Katılım Düzeylerinin İncelenmesi amacıyla yapılan bu
araştırma amaç ve düzey yönünden uygulama araştırmaları kapsamındadır (Dinler,
1998: 9). Araştırma, yerel halkın ve ziyaretçilerin hangi tür rekreatif etkinliklere
katıldığını ve bu etkinliklere katılım düzeyini belirlediği için yöntem açısından
tanımlayıcı sınıfındadır (Clark, Wood, Wilkie ve Riley, 1998: 9). Araştırmada öncelikle
yerel halk ve ziyaretçilerin hangi tür rekreatif etkinliklere katıldıklarının belirlenmesi
hedeflenmiştir. Araştırmada ayrıca katılımcıların rekreatif etkinliklere katılım
düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini sakin şehir Perşembe’de yaşan yerel halk ve bu destinasyonu
ziyaret eden bireyler oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre
Perşembe ilçesini ziyaret eden turist sayısı 3,475’tir. Araştırmada ayrıca yerel halkın da
evrene dâhil edilmiştir. Nüfus verileri incelendiğinde Perşembe’de 31,094 bireyin
yaşadığı belirlenmiştir (Nüfusu, 2016). Araştırma evreni toplam 34,569 olarak
hesaplanmıştır. Araştırmada evrenin tamamına erişilmesi mümkün olmadığı için
örneklem alma yoluna gidilmiştir. Rescoe (1975) ideal bir araştırmada örneklem hacminin
30 ile 500 arasında olmasının uygun olduğunu dile getirmektedir. Ayrıca çok değişkeni
olan araştırmalar için örneklem büyüklüğünün değişken sayısının on katı ya da daha
fazla alınmasının genellikle daha güvenilir sonuçlar vereceğini ifade etmektedir.
Araştırmanın sahip olduğu evrenin sınırsız bir evren olması (10.000’den fazla) nedeniyle
sınırsız evrenler için formüle edilmiş hesaplama yöntemi kullanılmış ve araştırmada
kullanılması uygun görülen örneklem sayısı 384 olarak belirlenmiştir (Ural ve Kılıç, 2005:
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41). Bu kapsamda araştırmada kullanılan değişken sayısı da temel alınarak daha fazlasını
içerecek şekilde 416 katılımcıya anket uygulanmıştır. Anketler yüz yüze olarak 2016
Şubat ve 2016 Haziran aylarında toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen
verilerin istatistiki programa işlenmesi sırasında bazı anketlerin boş veya eksik olarak
doldurulduğu tespit edilmiş ve ilgili anketler çalışmadan çıkartılmıştır. Çalışmada
istenilen amaca ulaşılması için eksik ve boş olan 8 anket çıkartılmış ve toplam 408 anket
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında oluşturulan sorular, ilgili literatür taraması ve
uzmanların görüşleri doğrultusunda belirlenmiş (kapsam geçerliliği) daha sonra da;
öncelikle yerel halk ve ziyaretçilere yapılmadan önce, 30 kişilik bir ziyaretçi grup
üzerinde ön uygulama yapılmış ve (görünüş geçerliliği) yanlış anlaşılan ya da
anlaşılmayan ifadeler düzeltilmiştir.
Veri Toplama Yöntemi ve Analizi
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ankette yer alan katılım düzeyi soruları
Güçer ve Başar (2014) çalışmasından uyarlanmıştır. İlgili sorular araştırmanın amacına
yönelik anlam açısından değişiklik olmayacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu anket
formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik
özelliklerine ilişkin sorular yer alırken ikinci bölümde katılımcıların gerçekleştirmiş
olduğu rekreatif etkinlik türü, katılım sıklıkları, etkinlik yeterlilik görüşü ve katılım şekli
ölçeklerine ilişkin sorular bulunmaktadır. Üçüncü bölümde katılım düzeyi ölçeğine
ilişkin sorular 5’li likert ölçeğine uygun olarak oluşturularak ankete yerleştirilmiştir.
Araştırma kapsamında verilerin analiz edilmesi sürecinde SPPS 15.0 istatistik programı
kullanılmıştır. Araştırmada bulgular kısmının oluşturulmasında frekans analizleri
kullanılmıştır. Böylelikle araştırmada hedeflenen sonuçlara ilişkin tablolar hazırlanmıştır.
Ölçek Güvenilirliği
Araştırmada Ölçekle elde edilen verilerin güvenilirliğini saptamak amacıyla Alpha
Modeli ile güvenilirlik kat sayısı olan Cronbach Alpha kullanılmıştır. Yapılan inceleme
sonucunda katılım düzeyi değişkenini ölçmekte olan dört sorunun güvenilirliği 0,85
olarak hesaplanmıştır. Hair vd. (2006: 778) ölçek güvenilirliğinin “ çok iyi” olarak
nitelendirilebilmesi için güvenilirliğin 0.70 ve üzerinde olması gerektiğini belirtmektedir.
Bu araştırmada belirlenen ölçek güvenilirlikleri 0.80-0.90 arasında olan “katılım düzeyi”
ölçeği güvenilirlik açısından “iyi” olarak kabul edilmektedir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Demografik Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler incelendiğinde katılımcıların
%72,3’ünün erkek, %27,7’sinin bayan olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaşa göre
dağılımı incelendiğinde en çok katılımcının %24,0 yüzdesi ile 25-34 yaş aralığı olduğu
görülmektedir. Demografik özelliklere ilişkin bilgiler daha detaylı şekilde tabloda
gösterilmektedir.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Demografik Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Erkek
Kadın
<18
18-24
25-34
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n

%

295
113
62
59
98

72,3
27,7
15,2
14,5
24,0

Medeni Durumu

İkamet Yeri

Eğitim Durumu

Aile Gelir Durumu

35-44

86

21,1

45-54

49

12,0

55-64

31

7,6

65≤

23

5,6

Evli

234

57,4

Bekâr
Yerel Halk
Yerli
Yabancı
İlkokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y. Lisans/Doktora
Çok Düşük
Düşük
Orta
Yüksek
Çok Yüksek

174
275
130
3
37
123
103
124
21
53
44
116
158
37

42,6
67,4
31,9
0,7
9,1
30,1
25,2
30,4
5,1
13,0
10,8
28,4
38,7
9,1

Tablo incelendiğinde katılımcıların %57,4’ünün evli, %67,4’ünün yerel halk olduğu,
%30,4’ünün lisans düzeyinde eğitime sahip olduğu ve %38,7’sinin yüksek düzeyde gelire
sahip olduğu görülmektedir. Demografik özelliklere ilişkin daha geniş şekilde bilgiler
tabloda yer almaktadır.
İstatistiki Bulgular
Sakin şehir Perşembe’de yaşayan yerel halk ve ilgili destinasyonu ziyaret eden turistik
tüketicilere bir ay içerisinde kaç tane rekreatif etkinliğe katıldıkları, katılım şekilleri ve
ilgili destinasyonda gerçekleştirilen rekreatif etkinliklerin yeterliliği sorulmuştur.
Araştırma sonucunda elde edilen veriler tabloda detaylı olarak verilmektedir.
Tablo 2: Araştırma Sorularına Yönelik Bulgular
Değişkenler

Katılım sıklığı

Katılım şekli
Rekreatif yeterlilik

n

%

1 kez
2-4 kez
5-10 kez
10 +
Bireysel
Topluluk

16
209
107
76
222
186

3,9
51,2
26,2
18,6
54,4
45,6

Evet

160

39,2

Hayır

248

60,8

Tablo incelendiğinde katılımcıların bir ay içerisinde %51,6’sının en az 2-4 kez rekreatif
etkinliğe katıldıkları görülmektedir. Dolayısıyla bireylerin rekreatif etkinlikleri yoğun
olarak yaptıkları ifade edilebilir. Ancak sakin şehir Perşembe’yi ziyaret eden bireyler ve
yerel sakinlerin daha çok hangi tür rekreatif etkinlikten hoşlandıkları veya hangi rekreatif
etkinlikleri gerçekleştirdikleri henüz bilinmemektedir. Ayrıca katılımcıların %54,4’ünün
etkinliklere bireysel olarak katılım sağladığı ve yine katılımcıların %60’8’inin Perşembe
ilçesinde gerçekleştirilen kırsal ve kentsel rekreatif etkinliklerin yetersiz olduğunu ifade
ettikleri görülmektedir. Elde edilen veriler doğrultusunda Ordu ili yerel sakinleri ve
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ziyaretçilerin daha fazla rekreatif etkinlik beklentisi içerisinde oldukları ve var olan
etkinlikleri yetersiz buldukları ifade edilebilir.
Araştırmanın hedefleri doğrultusunda katılımcıların en çok tercih ettiği kırsal ve kentsel
rekreatif faaliyetler incelenmiştir. Katılımcıların sırayla ilk üç sırada tercih ettikleri
rekreatif etkinlikler tablolar yardımıyla detaylandırılmaktadır.
Tablo 3: Kırsal ve Kentsel Rekreatif Etkinlik Tercih Sıralaması
Etkinlikler
Yaylacılık Etkinlikleri
Yürüyüş (kırsalda)
Kamp yapma
Dağ bisikleti
Tırmanış
Kayık gezisi
At biniciliği
Fotoğrafçılık (hobi)
Hayvan gözlemciliği
Manzara izleme etkinlikleri
Kırsalda fidan dikme
etkinliği
Oberjlerde zaman geçirme
Konser
Piknik
Yüzme
Bisiklete binme
Hayvanat bahçesi ziyareti
Tarihi alanlar/eserler vb.
gezme
Kent içi parklarda dinlenme
Açık alan işletmelerde
eğlenme
Hobi bahçeciliği
Sahil yürüyüşü (kent içinde)
Festival etkinlikleri
Balık tutmak

Tercih 1

Tercih 2

Tercih 3

N
81
30
33
1
30
20

%
19,9
7,4
8,1
0,2
7,4
4,9

N
74
33
40
13
3
22
10
14

%
18,1
8,1
9,8
3,2
0,7
5,4
2,5
3,4

N
41
20
50
9
11
15
11
15
3
22

%
10,0
4,9
12,3
2,2
2,7
3,7
2,7
3,7
0,7
5,4

-

-

-

-

3

0,7

30
36
7
-

7,4
8,8
1,7
-

21
7
25
31
-

5,1
1,7
6,1
7,6
-

4
9
23
4
16
-

1,0
2,2
5,6
1,0
3,9
-

25

6,1

13

3,2

17

4,2

6

1,5

14

3,4

37

9,1

5

1,2

13

3,2

22

5,4

64
40

15,7
9,8

5
26
16
28

1,2
6,4
3,9
6,9

1
30
3
39

0,2
7,4
0,7
9,6

Katılımcıların birinci sırada tercih ettiği kırsal ve kentsel rekreatif faaliyetler
incelendiğinde, ilk üç sırayı %19,6 ile yaylacılık ve onu takiben ikinci sırada %15,7 ile
sahil yürüyüşü, üçüncü sırada %9,8 ile balık tutmak faaliyeti almaktadır. Kırsalda fidan
dikme, hayvanat bahçesi ziyareti, at biniciliği, fotoğrafçılık, tırmanış, hayvan
gözlemciliği, hobi bahçeciliği, festival etkinlikleri ve oberjlerde vakit geçirme rekreatif
etkinlikleri hiçbir katılımcı tarafından öncelikli olarak tercih edilmemektedir.
Katılımcıların ikinci sırada tercih ettiği kırsal ve kentsel rekreatif faaliyetler
incelendiğinde, ilk üç sırayı %18,1 ile yaylacılık ve onu takiben ikinci sırada %9,8 ile
kamping yer alırken, üçüncü sırada %8,1 ile kırsal alanlarda yürüyüş faaliyeti yer
almaktadır. At biniciliği, hayvan gözlemciliği, kırsalda fidan dikme, oberjlerde zaman
geçirme, hayvanat bahçesi ziyareti rekreatif faaliyetleri hiçbir katılımcı tarafından ikinci
sırada tercih edilmemiştir. Katılımcıların üçüncü sırada tercih ettiği sanatsal rekreatif
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faaliyetler incelendiğinde, ilk üç sırayı %12,3 ile kamping ve onu takiben ikinci sırada
%10,0 ile yaylacılık, üçüncü sırada %9,6 ile balık tutmak faaliyeti almaktadır. Hayvanat
bahçesi gezme rekreatif etkinliği hiçbir katılımcı tarafından öncelikli olarak tercih
edilmemektedir.
Araştırmanın amaçları doğrultusunda katılımcıların rekreatif etkinliklere katılım
düzeyleri incelenmiştir. Yerel halk ve ziyaretçilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda
oluşturulan veriler tabloda detaylı olarak gösterilmektedir.

Boş zamanlarınızda açık alan rekreatif
bir etkinliğe aktif veya pasif şekilde
katılıyor musunuz?
Perşembe ilçesinde gerçekleştirilen kırsal
rekreatif etkinliklere aktif veya pasif
şekilde katılıyor musunuz?
Perşembe
ilçesinde
gerçekleştirilen
kentsel rekreatif etkinliklere aktif veya
pasif şekilde katılıyor musunuz?
Türkiye genelinde düzenlenen herhangi
bir açık alan rekreatif etkinliğe aktif veya
pasif şekilde katılıyor musunuz?

Her zaman

Çok sık

Bazen

Nadiren

Hiçbir zaman

İfadeler

Dağılım

Tablo 4: Katılım Düzeyi Frekans Analizi

f

11

13

23

90

271

%

2,7

3,2

5,6

22,1

66,4

f

16

20

75

77

220

%

3,9

4,9

18,4

18,9

53,9

f

22

33

71

102

180

%

5,4

8,1

17,4

25,0

44,1

f

19

27

63

106

193

%

4,7

6,6

15,4

26,0

47,3

A.O.

S.S.

4,46

0,93

4,13

1,12

3,94

1,19

4,04

1,14

Tablo incelendiğinde katılım düzeyini ölçmekte olan dört sorudan birinci soru olan boş
zamanlarda bireylerin rekreatif etkinliklere katılım düzeyi, %66,4’lük bir dilimle
katılımcılar tarafından her zaman şeklinde yorumlanmıştır. İkinci soru olan kırsal
rekreatif etkinliklere katılım düzeyinde %53,9’lük bir dilimle yine her zaman seçeneği
işaretlenmiştir. Ancak birinci soru ile karşılaştırıldığında yaklaşık %13’lük bir farklılığın
oluştuğu görülmektedir. Bu farklılığın nedeni Perşembe ilçesinin kırsal olmak dışında
aynı zamanda bir kent özelliği de taşıması olabilir.
Katılımcıların kentsel rekreatif etkinliklere verdiği cevaplar incelendiğinde %44,1 ile her
zaman olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların 1/4’i de çok sık kentsel rekreatif
etkinliklere katıldığını ifade etmiştir. Türkiye’de genel olarak katılımcıların rekreatif
etkinliklere katılım düzeyleri incelendiğinde %47,3’ünün her zaman katılım gösterdiği
belirlenmiştir. Perşembe ilçesi hem kentsel hem de kırsal özellikler taşıması ve aynı
zamanda doğal kaynakların sürdürülebilir nitelikte kullanılması noktasında bir sakin
şehir olması nedeniyle birçok rekreatif etkinliği de bünyesinde barındırabilmektedir.
Araştırtma sonuçları gösteriyor ki hem yerel halk hem de ziyaretçiler Perşembe ilçesinde
yoğun olarak rekreatif etkinliklere katılmaktalar. Ayrıca katıldıkları etkinliklere
bakıldığında yine yoğun olarak kırsal rekreatif etkinlikleri tercih etmektedirler. Buradan
hareketle yöre sakinleri dışında ziyaretçilerin de bu destinasyona geliş amaçlarının
altında doğal alanlara kaçış olduğu ifade edilebilir.

1392

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada Perşembe ilçesinde yaşayan bireyler ile bu şehri ziyaret eden bireylerin
rekreatif etkinliklere katılım düzeyleri ve katılım tercihleri incelenmiştir. Araştırma
sonuçları incelendiğinde bireylerin en fazla tercih ettiği rekreatif etkinliklerin; yaylacılık,
kamping, balık tutmak, sahil yürüyüşü, kırsal alanlarda yürüyüş yapmak aktiviteleri
olduğu tespit edilmiştir. Perşembe ilçesinin bir kıyı şehri olması özelliği şehirde yapılan
rekreatif etkinliklerde özellikle kentsel rekreatif etkinlikler olan sahil yürüyüşü ve balık
tutma aktivitelerinin yoğun kullanılmasının temel nedenidir. Kırsal rekreatif etkinlikler
olan yaylacılık ve kamping aktiviteleri yine Perşembe ilçesinin sahip olduğu doğal
kaynakların yoğunluğu (Yıldırım ve Karaahmet, 2013) ve yayla ve kamp turizmi için
önemli destinasyonlardan biri olmasından kaynaklanmaktadır. Perşembe ilçesinin sakin
şehir olması da aynı zamanda bu yörede yaşayanlarda ve ziyaretçilerde doğal ortam,
organik ürün vb. çevreci yaklaşımları oluşturmuştur (Karadeniz, 2014). Bu sayede
insanların yapmış oldukları etkinlikler de sağlıklı ve sürdürülebilir nitelikte
görünmektedir.
Araştırma sonuçları incelendiğinde bireylerin kırsal ve kentsel rekreatif etkinliklere
katılım düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Doğal alanlara sahip bir destinasyon
özelliği taşıyan ve kent merkezinde de insanlar için çeşitli rekreatif faaliyetleri
bünyesinde barındıran Perşembe, rekreatif faaliyetler için oldukça yüksek katılım
düzeyine sahip bir şehir olarak görülmektedir. Katılımcıların Perşembe ilçesindeki
etkinliklere katılım düzeyleri Türkiye geneline göre daha yüksek çıkmıştır. Bu da
gösteriyor ki insanlar yaşadıkları şehirde açık alanda yapılmakta olan kentsel ve kırsal
rekreatif etkinliklere rağbet göstermektedir. Ayrıca dışarıdan şehre gelen ziyaretçilerde
Perşembeyi tercih ederken doğallığına dikkat çekerek hareket etmektedirler.
Perşembe ilçesi sakin şehir uygulaması ile birlikte sunmuş olduğu hizmet sınırlarını
tanımlamayı başarmış ve bu hizmetler de hem yerel halk tarafından hem de ziyaretçiler
tarafından olumlu yönde karşılanmıştır denilebilir. Sakin şehirlerin doğal dokularıyla
birlikte nasıl daha iyi pazarlanabileceği konusunda çalışılması ve kendine has
özellikleriyle birlikte şehir yaşantısında standart sistemlerin getirilmesi gerekmektedir.
Bu uygulamaların süreç içerisinde kendini yenileyerek devam etmesi önem arz
etmektedir. Araştırma sadece sakin şehir olan Perşembe ilçesi ile sınırlı kalmıştır. Bundan
sonraki çalışmalarda sakin şehir olan ve olmayan şehirlerarasında incelemeler yapılabilir.
Bu sayede insanların rekreatif etkinliklerde tercih durumları daha açık ve net bir şekilde
incelenebilir.
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ÖZET
Etkinlikler, destinasyonların çekiciliği açısından önem arz etmektedir. Etkinlikler
vasıtasıyla hem destinasyon hem de destinasyonda yaşayan yerel halk doğrudan ve
dolaylı olarak etkilenebilmektedir. Daha öncesinden düzenlenen etkinlikler hakkında
bilgi sahibi olan ya da düzenlenen etkinlikleri duyan yerel halk bir çok beklenti içerisine
girebilmektedir. Alanyazın incelendiğinde, büyük etkinlikler öncesinde yerel halkın
olumlu ve olumsuz beklentilerinin olduğu görülmektedir. Ancak etkinliklerden beklenti
araştırmalarında, yerel halkın etkinlik alanına uzaklığınındaha önce yapılan çalışmalarda
incelenmediği görülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada Antalya’nın Aksu ilçesinde
gerçekleştirilen EXPO etkinliğinden yerel halkın beklentilerinin yaşadıkları yerlere
(mesafeye) göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Beklentilerin ölçülmesi için
oluşturulan anket formu 1 Ocak - 1 Nisan 2016 tarihleri arasında kolayda örnekleme
yöntemi ile uygulanmıştır. Veri toplama sürecinde 173 geçerli anket formu elde
edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, Turizm Kaynaklarının Gelişimi ve Canlanma
(Ort. farkı: 0,53; p<0,001); Ekonomik Yarar ve İmaj (Ort. farkı: 0,50; p<0,01); Yabancı
Kültürlere Olan İlgi (Ort. farkı: 0,35; p<0,05); Altyapı Gelişimi (Ort. farkı: 0,44; p<0,01);
Olumsuz Ekonomik Bakış (Ort. farkı: 0,39; p<0,01) boyutlarının mesafeye göre farklılık
gösterdiği bulgulanmıştır. Bu bağlamda, merkezi yerde (etkinlik alanına yakın)
yaşayanların, merkeze uzak yerde yaşayanlara oranla etkinliklerden olumlu ve olumsuz
beklentilerinin daha yüksek olduğu belirtilebilir. Yapılacak olan çalışmalarda mesafe
değişkeninin araştırma kapsamına alınmasının sonuçların geçerliliği açısından önem arz
edebileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Büyük etkinlikler, Yerel halkın beklentileri, Merkezi Yer Kuramı,
EXPO
GİRİŞ
Destinasyonların başarıya ulaşabilmesi için çekicilikleri, erişebilirliği, olanakları, mevcut
paketleri, aktiviteleri ve destekleyici hizmetleri bünyesinde barındırması bir zorunluluk
olarak görülmektedir (Buhalis, 2000: 98). Destinasyon çekicilikleri arasında sayılan
etkinliklerin (Buhalis, 2000: 98; Getz, 2007: 140) yapıldıkları bölgeye ve yerel halka,
ekonomik, çevresel, fiziksel, ticari, politik, psikolojik ve sosyokültürel bir çok etkisi
mevcuttur (Fredline, Jago ve Deery, 2003; Bowdin, Allen, O’toole, Harris ve McDonnell,
2006).Belirtilen bu etkilerle ilgili alanyazında bir çok çalışma yapılmış, hatta etkinlik
öncesi beklentiler (Bob ve Swart, 2009; Ritchie, Shipway ve Cleeve, 2009; Konstantaki ve
Wickens, 2010; Briedenhann, 2011; Ye, Scott, Ding ve Huang, 2012), etkinlik öncesi ve
sonrası algılar (Kim, Gursoy ve Lee, 2006; Balduck, Maes ve Buelens, 2011; Lorde,
Greenidge ve Devonish, 2011) ve etkinlik sonrası etkiler (Deccio ve Baloğlu, 2002;
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Ohmann, Jones ve Wilkes, 2006; Bull ve Lovell, 2007; Li ve Luk, 2011) olarak ayrımlara
gidilmiştir. Etkinlik araştırmalarında farklı farklı konular ele alınarak çalışılmış olmasına
rağmen ‘uzaklık/mesafe’ konusunun incelenmediği görülmektedir.
Merkezi Yer Kuramı, ilk dönemlerde alış veriş ve ürün değiş tokuşu konusunda merkezi
bir yerin ihtiyaç olduğunu belirten bir kuram olarak dikkat çekmektedir. Bunun sebebi
ise ekonomik gelişimin sağlanabilmesi için ulaşım sistemlerine çokta gerek olmadan
bireylerin faaliyetlere katılabilmesidir (Clark, 1967). Bu şekilde merkezi yerde olan
faaliyetler ekonomik gelişmenin yanısıra bir çok yönden olumlu etki yapacaktır. Ancak
olumlu etkilerinin yanında yerel suçların artması, kirlilik ve tıkanıklık (ulaşım, yerleşim
vb.) gibi olumsuz etkilerde meydana gelebilmektedir (Daniels, 2007: 334-335). Bu açıdan
bakıldığında merkez olarak nitelendirilebilecek alanlarda daha fazla etki olabileceğini
söylemek mümkün olabilir (Daniels, 2007: 335). Düzenlenecek olan büyük etkinliklerin
çevresinde böylesi etkilerin daha fazla olmasına beklemek ya da olabileceğini söylemek
Merkezi Yer Kuramıyla uyumlu görülmektedir.
Bu çalışmada, Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen EXPO etkinliğinden yerel
halkın beklentilerinin yaşadıkları yerlere (mesafeye) göre farklılık gösterip göstermediği
araştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle alanyazın taraması verilmiş ve büyük
etkinliklerden yerel halkın beklentilerinin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Çalışmada daha sonra yöntem ve bulgular detaylı bir şekilde verilmiştir. Son bölümde ise
bulgular, alanyazındaki çalışmalarla karşılaştırılarak öneriler sunulmuş ve araştırma
sınırlılıkları ile çalışma son bulmuştur.
ALANYAZIN TARAMASI
Büyük etkinlik bağlamında yapılan alanyazın taramasında etkinliklerin etkileriyle ilgili
birçok çalışma olduğu görülmüştür. Ancak mevcut çalışmada etkiler çalışma kapsamı
dışında tutulduğu için sadece etkinlik beklentileriyle ilgili çalışmalara yer verilmiştir. Bu
çerçeveden bakıldığında yerel halkın olumlu beklentilerinin iş fırsatları yaratması, altyapı
gelişime katkıda bulunması, turizm endüstrisinin gelişmesi, ekonomiye katkı sağlaması
ve refah seviyesinin artması konularında yoğunlaştığı; olumsuz beklentilerin ise suç
oranının artması, trafik sıkışıklığının artması, ürün ve hizmet fiyatlarındaki artış gibi
faktörlerden oluştuğu söylenebilir (Bob ve Swart, 2009; Ritchie, Shipway ve Cleeve, 2009;
Konstantaki ve Wickens, 2010; Briedenhann, 2011; Ye, Scott, Ding ve Huang, 2012).
Bob ve Swart (2009), 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupasında yerel
halkın beklentilerini araştırdığı çalışmada, iki farklı şehirden toplamda 200 kişiden veri
elde etmişlerdir. Verilerin analizi sonucunda, 2010 Dünya Kupası’nın olumlu yönde
miraslar bırakacağı, özellikle stadyumların bulunduğu bölgelerde ekonomik gelişim
yaratacağı, iş hacmini ve iş fırsatlarını arttıracağı, toplumun refah seviyesinin artacağı,
etkinliğin sosyal yararlar sağlayacağı gibi pozitif yönde beklentilerin olduğu
bulgulanmıştır. Yerel suçların artabileceği ve ürün ve hizmetlerde fiyat artışı, olumsuz
yönde beklentiler olarak göze çarpmaktadır. Ritchie, Shipway ve Cleeve (2009), 2012’de
Londra’da düzenlenmiş olan Olimpiyat Oyunları etkinliğinden kendi yaşadıkları yerle
ilgili beklentilerin neler olduğunu, Londra’ya yakın iki şehirde (Weymouth ve Portland)
yaşayan yerel halka sormuştur. 404 katılımcıdan alınan bilgiler neticesinde, trafik
sıkışıklıklarının ve park sorunlarının meydana gelebileceği (x̅: 4.53), ekonomiye katkı
sağlayacağını (x̅: 4.06), turizm endüstrisinin gelişeceğini (x̅: 4.16), yaşadıkları yerde mülk
fiyatlarının ve taleplerin artacağı (x̅: 4.06), en yüksek ortalamaya sahip ifadeler olarak
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bulgulanmıştır. Konstantaki ve Wickens (2010), 2012’de Londra’da düzenlenen Olimpiyat
Oyunlarından beklentiler üzerine yaptıkları araştırmada, oyunların gurur, heyecan,
motivasyon yaratacağı ve halkı spora yönlendirebileceği, oyunlar sayesinde bir çok iş
fırsatının yaratılacağı yüksek oranlı olumlu beklentiler olarak bulgulanmıştır. Ayrıca,
oyunlar için tesislerin kirliliği arttıracağı, Londra’ da trafik sıkışıklığının olacağı, suç ve
terör olaylarının artabileceği ve güvenlik risklerinin meydana gelebileceği olumsuz
beklentiler olarak tespit edilmiştir.Briedenhann (2011), Güney Afrika’da 2010 yılında
düzenlenen Dünya Kupası öncesi yerel halkın bu etkinlikten beklentilerini araştırmıştır.
Anket yöntemi ile yerel halktan toplam 668 anket toplanmıştır. Verilerin analizi
sonucunda yüksek dereceli olumlu beklentiler arasında yerel halka iş fırsatı yaratma,
turizmi geliştirme, ulaştırma alanında gelişme, alt yapını gelişimi gibi beklentiler yer
alırken; yüksek dereceli olumsuz beklentiler arasında altyapının bozulması, ürün ve
hizmetlerin fiyatlarının artması, kaynakların organizatörler tarafında yanlış kullanılacağı,
iyi bir etkinlik yönetimi olmaması durumunda ülke imajının olumsuz etkilenebileceği,
vergilerin yükselebileceği gibi beklentilerin olduğu bulgulanmıştır. Ye, Scott, Ding ve
Huang (2012), Şanghay’ da 2010 yılında düzenlenen Expo ile ilgili yerel halkın etkinlik
öncesi ve etkinlik boyunca olan tutumlarını araştırmıştır. 500 kişiden toplanan veriler
neticesinde, olumlu beklentiler arasında Şanghay’ ın Expo’ ya ev sahipliği yapmasının
önemli bir turistik destinasyon haline gelmesini teşvik edeceği, ulaşım sisteminin
gelişeceği, yerel halkı yabancı dil öğrenme konusunda teşvik edeceği belirtilebilir.
Olumsuz beklenti olarak ise, Şanghay’ da suç oranın artabileceği bulgulanmıştır.
Alanyazın taramasında farklı büyük etkinliklerde beklentilerin araştırıldığı görülsede,
mesafeye/uzaklığa odaklı beklenti farklarının dikkate alınmadığı dikkat çekmektedir.
Her ne kadar etkinlik çevresinde yer alan bölgelerde yaşayan yerel halkın beklentilerinin
yüksek olabileceği alanyazında değinilmemiş olsada, Merkezi Yer Teorisiyle bu durumu
açıklamak mümkün olabilir. Merkezi Yer Teorisine göre, merkezi yerde olan faaliyetler
ekonomik gelişmenin yanısıra bir çok yönden olumlu etki yapacaktır. Ancak olumlu
etkilerinin yanında yerel suçların artması, kirlilik ve tıkanıklık(ulaşım, yerleşim vb.) gibi
olumsuz etkilerin meydana gelebileceği de ön görülmektedir (Daniels, 2007: 334-335).
Düzenlenecek olan büyük etkinliklerin çevresinde böylesi etkilerin daha fazla olmasına
beklemek ya da olabileceğini söylemek mümkün olabilir. Bu bağlamda aşağıda ki
araştırma sorusu geliştirilmiştir;
AS1: Büyük bir etkinliğin düzenleneceği alana yakın oturan yerel halkın beklentisi, uzak
oturan yerel halkın beklentisinden daha yüksek midir?
YÖNTEM
Çalışmanın evrenini 2016 Expo etkinliğinin yapıldığı Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan
yerel halk oluşturmaktadır. Aksu Kaymakamlığının resmi sitesinden elde edilen bilgiye
göre 2014 yılında toplam nüfusun 68.106 olduğu görülmüştür (Antalyaaksu, 2016). Bu
bağlamda sayının 10.000’ den büyük olması durumu göz önüne alınarak sınırsız evren
formülü kullanılmıştır. Varyansı maksimum kılan oran (p: 0,50) dikkate alınarak, %5
anlam düzeyinde ve %5 örnekleme hatası ile örneklem büyüklüğü, sınırsız evren
formülü kullanılarak 382 kişi olarak hesaplanmıştır (Ural ve Kılıç, 2006: 47). Çalışmanın
verileri, 1 Ocak - 1 Nisan 2016 tarihleri arasında kolayda örnekleme yoluyla toplanmıştır.
Veri toplama süreci sonucunda geçerli 173 ankete ulaşılmıştır.
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Verilerin toplanması için hazırlanan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
katılımcıların cinsiyet, medeni durum, aylık gelir, eğitim, yaş, meslek, yaşadığı yer gibi
genel bilgileri öğrenmek için hazırlanmış olan demografik değişkenler bölümü
oluşturulmuştur. İkinci bölümde, yerel halkın olumlu beklentilerini öğrenmek için Kim
ve Petrick (2005) tarafından yapılmış olan çalışmadan alınan ölçek uyarlanarak
kullanılmıştır. Toplamda 23 olumlu beklenti ifadesi ölçekte yer almıştır. Ayrıca son
bölümde Kim ve Petrick’ in (2005) kullanış olduğu ölçek maddeleri uyarlanarak olumsuz
beklenti ölçeği meydana getirilmiştir. Olumsuz beklentilerle ilgili ölçek toplamda 7
maddeden oluşturulmuştur. Her iki ölçeğinde güvenilirlik ve geçerliliği Kim ve Petrick
(2005) tarafından ortaya konulmuştur. Ayrıca, Türkçe olarak Güler, Akdağ, Dalgıç, Benli
ve Çakıcı (2016) tarafından yapılmış olan çalışmada da kullanılan ölçeğin, yazarlar
tarafında güvenilirlik ve geçerliliğinin yapıldığı söylenebilir. Her iki ölçeğin yanıt
kategorileri “kesinlikle katılmıyorum” (1) ve “kesinlikle katılıyorum” (5) olarak beşli
likert derecelemesinde ifade edilmiştir.
BULGULAR
Verilerin analizine başlamadan önce kayıp veri analizi yapılmış ve bulgulanan kayıp
veriler ortalama atanarak doldurulmuştur. Normal dağılımı bozan herhangi bir veri olup
olmadığını anlamak için çoklu sapan ve çoklu normal dağılım analizleri yapılmıştır.
Analizler sonucunda tüm verilerin normal dağılıma uyduğu ve sapan herhangi bir
verinin olmadığı bulgulanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine bakıldığında %
62,2’sinin (107 kişi) erkek, % 69,8’ inin (97 kişi) evli, % 65,0’ inin (67 kişi) 1999 tl ve altı
gelire sahip, % 47,8’ inin (76 kişi) lise mezunu, % 32,9’ unun (55 kişi) 20-29 yaş aralığında
ve % 39,5’ inin (64 kişi) ücretli çalışan olduğu görülmüştür. Katılımcıların demografik
özellikleri Tablo 1’de detaylı olarak verilmiştir. Ayrıca Tablo 1’ de verilmeyen,
katılımcıların yaşadıkları yerler merkezi (Barbaros, Çalkaya, Dumanlar, Hacıaliler,
Kabaklar, Macun, Mandırlar, Pınarlı, Solak, Güzelyurt) (100 kişi) ve merkezi olmayan
(Altıntaş, Boztepe, Çamköy, Fatih, Fettahlı, Gebizli, Kundu, Yurtpınar) yerler (73 kişi)
olarak belirtilebilir. Merkezi yer olarak belirtilen yerler, etkinlik merkezine en fazla 10 km
uzaklıkta olan yerleşim yerlerini kapsamaktadır. Merkezi olmayan yerler ise, etkinlik
alanının 10 km uzağında bulunanan ve göreceli olarak etkinlik alanına uzak yerleşim
yerleridir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
n
Cinsiyet (n=172)
Erkek
Kadın
Medeni Durum (n=139)
Evli
Bekâr
Aylık Gelir (n=103)
1999 tl ve altı
2000 tl ve üstü
Eğitim (n=159)
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans ve Lisansüstü

%

107
65

62,2
37,8

97
42

69,8
30,2

67
36

65,0
35,0

52
76
20
11

32,7
47,8
12,6
6,9

1398

Yaş (n=167)
20-29
30-39
40-49
50+
Meslek (n= 162)
Kamu Personeli
Ücretli Çalışan
Ev Hanımı
Çiftçi
Emekli
Turizm Sektörü

n

%

55
46
36
30

32,9
27,5
21,6
18,0

18
64
19
36
11
14

11,1
39,5
11,7
22,2
6,8
8,6

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklerin geçerliliğini sınamak adına açıklayıcı faktör
analizi uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi yapılmadan önce bazı ön şartlar
belirlenmiştir. Özdeğerin 1’ den büyük olması, ilgili maddenin 0,500 veya üzeri yüke
sahip olması (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010), ilgili maddenin iki boyuta yük
vermesi durumunda en az 0,100 yük farkının olması (Büyüköztürk, 2002) ve Varimax
dönüşümü kullanımı ön şart olarak konmuştur. Tablo 2’ de olumlu beklentiler ölçeği
açıklayıcı faktör analizi sonuçları detaylı olarak verilmiştir.
Olumlu beklentiler ölçeğinin geçerliliğini belirlemek için açıklayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerinin
0,922 ve Bartlett küresellik testi sonucunun 2333,713 (p<0,001) olduğu bulgulanmıştır. Bu
bulgular sonucunda ölçeğe faktör analizi yapılmasının uygun olacağı kanaatine
varılmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 2 maddenin (9. ve 10. maddeler)
faktör yükünün 0,500’ den küçük olduğu bulgulanmıştır. Bu durumda belirtilen iki
madde analizlerden çıkartılmıştır. Ölçekte geriye kalan 21 madde 4 faktör altında
toplanmıştır. Bu dört faktör varyansın yaklaşık % 67’ sini açıklamaktadır. Ayrıca genel
güvenilirliğin 0,943 ve genel ortalamanın 3,320 olduğu bulgulanmıştır.
Ölçeğin ilk faktörü 8 ifadeden oluşmaktadır ve toplam varyansın yaklaşık % 24’ ünü
açıklamaktadır. “Yaşadığım bölgede alışveriş mağazalarının sayısının artacağını
düşünüyorum.” (0,819), “Yaşadığım bölgeye yararlı olacak tesislerin artacağını
düşünüyorum.” (0,811), “Yaşadığım bölgede bulunan kültürel ve tarihi turizm
kaynaklarına verilen değerin artacağını düşünüyorum.” (0,740) ve “Yaşadığım bölgede
sembol haline dönüşebilecek yapıldığını (yapılacağını) düşünüyorum.” (0,739)
ifadelerinin bir araya geldiği görülmüştür. Bu ifadeler hem turizmi hem de ilçeyi
canlandıracak ifadeler olması nedeniyle bu faktör “Turizm Kaynaklarının Gelişimi ve
Canlanma” olarak adlandırılmıştır.
İkinci faktör, 7 ifadeden meydana gelmiştir. Bu faktör varyansın yaklaşık % 20’ sini
açıklamaktadır. Bu faktörün “Ekonomik Yarar ve İmaj” olarak adlandılmasının
sebebi,“Yaşadığım bölgedeki toplumsal bağın güçleneceğini düşünüyorum.” (0,773),
“Yaşadığım bölgedeki halkın refah düzeyinin artacağını düşünüyorum.” (0,715),
“Yaşadığım bölgenin uluslararası imajının artacağını düşünüyorum.” (0,696) ve
“Yaşadığım bölgede ziyaretçileri ağırlamanın gurur verici olduğunu düşünüyorum.”
(0,666) gibi maddelerin bir araya gelmesidir.
Dört maddeden oluşan üçüncü faktör ise varyansın yaklaşık %13’ ünü açıklamaktadır.
“Yaşadığım bölgede bulunan halkın uluslararası etkinliklere olan ilgisinin artacağını
düşünüyorum.” (0,751), “Yaşadığım bölgede bulunan halkın yabancı dillere olan ilgisinin
artacağını düşünüyorum.” (0,726), “Yaşadığım bölgede bulunan otellerin yatak
kapasitelerinin artacağını düşünüyorum.” (0,709) ve “Yaşadığım bölgede bulunan halkın
yabancı kültürlere olan ilgisinin artacağını düşünüyorum.” (0,614) maddelerinden
oluştuğundan bu faktöre “Yabancı Kültürlere İlgi” olarak adlandırılmıştır.
Tablo 2. Olumlu Beklentiler Ölçeği Faktör Analizi
OLUMLU BEKLENTİLER ÖLÇEĞİ

Faktör
Yükü

Turizm Kaynaklarının Gelişimi ve Canlanma

Ort.
3,362

Yaşadığım bölgede alışveriş mağazalarının sayısının
artacağını düşünüyorum.

1399

0,819

3,393

Açıklanan
Özdeğerler
Varyans
24,342

5,112

Yaşadığım bölgeye yararlı olacak tesislerin artacağını
düşünüyorum.

0,811

3,402

Yaşadığım bölgede bulunan kültürel ve tarihi turizm
kaynaklarına verilen değerin artacağını düşünüyorum.

0,740

3,424

Yaşadığım bölgede sembol haline dönüşebilecek
yapıldığını (yapılacağını) düşünüyorum.

0,739

3,347

Yaşadığım bölgenin çekiciliğinin artacağını düşünüyorum.

0,721

3,418

Yaşadığım bölgede bulunan sağlık tesisleri sayısının
artacağını düşünüyorum.

0,676

3,343

Yaşadığım bölgenin daha temiz hale geleceğini
düşünüyorum.

0,600

3,292

Yaşadığım bölgede kültürel etkinlik sayısının artacağını
düşünüyorum.

0,596

3,280

Ekonomik Yarar ve İmaj

3,304

Yaşadığım bölgedeki toplumsal bağın güçleneceğini
düşünüyorum.

0,773

3,163

Yaşadığım bölgedeki halkın refah düzeyinin artacağını
düşünüyorum.

0,715

3,222

Yaşadığım bölgenin uluslararası imajının artacağını
düşünüyorum.

0,696

3,356

Yaşadığım bölgede ziyaretçileri ağırlamanın gurur verici
olduğunu düşünüyorum.

0,666

3,323

Yaşadığım bölgedeki iş olanaklarının artacağını
düşünüyorum.

0,658

3,280

Yaşadığım bölgenin büyümesinin artacağını düşünüyorum.

0,609

3,376

Yaşadığım bölgeye yapılan yatırımların artacağını
düşünüyorum.

0,576

3,408

Yabancı Kültürlere İlgi

3,176

Yaşadığım bölgede bulunan halkın uluslararası etkinliklere
olan ilgisinin artacağını düşünüyorum.

0,751

3,156

Yaşadığım bölgede bulunan halkın yabancı dillere olan
ilgisinin artacağını düşünüyorum.

0,726

3,179

Yaşadığım bölgede bulunan otellerin yatak kapasitelerinin
artacağını düşünüyorum.

0,709

3,241

Yaşadığım bölgede bulunan halkın yabancı kültürlere olan
ilgisinin artacağını düşünüyorum.

0,614

3,129

Altyapı Gelişimi

3,438

Yaşadığım bölgedeki turizm altyapısının gelişiminin
hızlanacağını düşünüyorum.

0,785

3,444

Yaşadığım bölgedeki karayollarının durumunun
iyileştiğini/iyileşeceğini düşünüyorum.

0,639

3,432

19,983

4,196

12,766

2,681

9,651

2,027

KMO Değeri: 0,922; Bartlett Testi Sonucu: 2333,713; Toplam Açıklanan Varyans: %66,742; Genel
ortalama: 3,320; Genel Güvenirlik:0,943
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Son faktör ise “Altyapı Gelişimi” olarak adlandrılmıştır.“Yaşadığım bölgedeki turizm
altyapısının gelişiminin hızlanacağını düşünüyorum.” (0,785) ve “Yaşadığım bölgedeki
karayollarının durumunun iyileştiğini/iyileşeceğini düşünüyorum.” maddelerinden
oluşan bu faktör, varyansın yaklaşık % 10’ unu açıklamaktadır.
Tablo 3. Olumsuz Beklentiler Ölçeği Faktör Analizi
OLUMSUZ BEKLENTİLER ÖLÇEĞİ

Faktör
Açıklanan
Ortalama
Özdeğerler
Yükü
Varyans

Çatışma ve Tıkanıklık

3,438

Yaşadığım bölgede EXPO'ya katılan yabancı turistler
yüzünden rahatsızlıklar yaşanacağını düşünüyorum.

0,856

3,203

EXPO'nun yaşadığım bölgede aşırı kalabalığa neden
olacağını düşünüyorum.

0,849

3,703

Yaşadığım bölgede EXPO'dan dolayı trafik sorunlarının
artacağını düşünüyorum.

0,832

3,595

Yaşadığım bölgedeki halk ve turistler arasında çatışma
(anlaşmazlıklar) yaşanacağını düşünüyorum.

0,707

3,232

Olumsuz Ekonomik Bakış

3,588

Yaşadığım bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının artacağını
düşünüyorum.

0,869

3,523

Yaşadığım bölgedeki ürün ve hizmet fiyatlarının
artacağını düşünüyorum.

0,841

3,608

EXPO hazırlığı için gerekenden fazla para harcandığını
düşünüyorum.

0,603

3,635

40,341

2,824

27,905

1,953

KMO Değeri: 0,736; Bartlett Testi Sonucu: 480,747; Toplam Açıklanan Varyans: %68,246; Genel
ortalama: 3,513; Genel Güvenirlik:0,802

Olumsuz beklentiler ölçeğinin geçerliliğini sınamak için olumlu beklentiler ölçeğine
konulan ön şartlara uyularak açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. KMO değerinin 0,736
ve Bartlett Testi Sonucu (x² = 480,747, p<0,001) anlamlı olmasında dolayı faktör analizine
devam edilmiştir. Olumsuz beklentiler ölçeğindeki 7 madde 2 faktör altında toplanmış ve
varyansın yaklaşık % 68’ ini açıklamıştır. İlk faktör, “Yaşadığım bölgede EXPO'ya katılan
yabancı turistler yüzünden rahatsızlıklar yaşanacağını düşünüyorum.” (0,856),
“EXPO'nun yaşadığım bölgede aşırı kalabalığa neden olacağını düşünüyorum.” (0,849),
“Yaşadığım bölgede EXPO'dan dolayı trafik sorunlarının artacağını düşünüyorum.”
(0,832) ve “Yaşadığım bölgedeki halk ve turistler arasında çatışma (anlaşmazlıklar)
yaşanacağını düşünüyorum.” (0,707) maddelerinden meydana gelmiş ve “Çatışma ve
Tıkanıklık” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör varyansın yaklaşık % 40’ ını
açıklamaktadır. İkinci faktör ise, “Olumsuz Ekonomik Bakış” olarak adlandırılmış ve
“Yaşadığım bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının artacağını düşünüyorum.” (0,869),
“Yaşadığım bölgedeki ürün ve hizmet fiyatlarının artacağını düşünüyorum.” (0,841),
“EXPO hazırlığı için gerekenden fazla para harcandığını düşünüyorum.” (0,603)
maddelerinden meydana gelmiştir. Varyansın yaklaşık % 28’ ini açıklamaktadır.
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Tablo 3. Olumsuz Beklentiler Ölçeği Faktör Analizi
OLUMSUZ BEKLENTİLER ÖLÇEĞİ

Faktör
Yükü

Çatışma ve Tıkanıklık

Ort.
3,438

Yaşadığım bölgede EXPO'ya katılan yabancı turistler
yüzünden rahatsızlıklar yaşanacağını düşünüyorum.

0,856

3,203

EXPO'nun yaşadığım bölgede aşırı kalabalığa neden
olacağını düşünüyorum.

0,849

3,703

Yaşadığım bölgede EXPO'dan dolayı trafik sorunlarının
artacağını düşünüyorum.

0,832

3,595

Yaşadığım bölgedeki halk ve turistler arasında çatışma
(anlaşmazlıklar) yaşanacağını düşünüyorum.

0,707

3,232

Olumsuz Ekonomik Bakış

3,588

Yaşadığım bölgedeki gayrimenkul fiyatlarının artacağını
düşünüyorum.

0,869

3,523

Yaşadığım bölgedeki ürün ve hizmet fiyatlarının artacağını
düşünüyorum.

0,841

3,608

EXPO hazırlığı için gerekenden fazla para harcandığını
düşünüyorum.

0,603

3,635

Açıklanan
Özdeğerler
Varyans
40,341

2,824

27,905

1,953

KMO Değeri: 0,736; Bartlett Testi Sonucu: 480,747; Toplam Açıklanan Varyans: %68,246; Genel
ortalama: 3,513; Genel Güvenirlik:0,802

Tablo 4’ te katılımcıların yerleşim yerlerine (Expo’ ya uzaklık) göre olumlu ve olumsuz
beklentiler arasında fark olup olmadığı detaylı olarak verilmiştir. Turizm Kaynaklarının
Gelişimi ve Canlanma (Ort. farkı: 0,53; p<0,001); Ekonomik Yarar ve İmaj (Ort. farkı: 0,50;
p<0,01); Yabancı Kültürlere Olan İlgi (Ort. farkı: 0,35; p<0,05); Altyapı Gelişimi (Ort. farkı:
0,44; p<0,01); Olumsuz Ekonomik Bakış (Ort. farkı: 0,39; p<0,01) boyutlarının mesafeye
göre farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. Bu bulgular ışığında, merkezi yerde
yaşayanların, merkeze uzak yerde yaşayanlara oranla olumlu ve olumsuz beklentilerinin
daha yüksek olduğu belirtilebilir.
Tablo 4. Olumlu ve Olumsuz Beklenti Boyutlarının Merkezi ve Merkezi Olmayan
Yerleşim Yerlerine Göre Karşılaştırılması
Yerleşim
Yeri

N

Ortalama

Std. Hata

merkezi

100

3,58

,084

merkezdışı

73

3,05

,121

100
Ekonomik Yarar ve merkezi
İmaj
merkezdışı 73

3,51

,082

3,01

,122

100
Yabancı Kültürlere merkezi
İlgi
merkezdışı 73

3,32

,088

2,97

,105

Turizm
Kaynaklarının
Gelişimi ve
Canlanma

Altyapı Gelişimi

merkezi

100

3,62

,095

merkezdışı

73

3,18

,142
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Ortalama
Farkı

T-değeri

p

0,53

3,65

0,000***

0,50

3,46

0,001**

0,35

2,57

0,011*

0,44

2,66

0,008**

Çatışma ve
Tıkanıklık

merkezi

100

3,52

,102

merkezdışı

73

3,28

,128

Olumsuz
Ekonomik Bakış

merkezi

100

3,75

,087

merkezdışı

73

3,36

,106

0,24

1,46

0,145

0,39

2,85

0,005**

***p<0,001; **p<0,01; * p<0,05

SONUÇ
Bu çalışmada, Antalya’nın Aksu ilçesinde gerçekleştirilen EXPO etkinliğinden yerel
halkın beklentilerinin yaşadıkları yerlere (mesafeye) göre farklılık gösterip göstermediği
araştırılmıştır. Yapılan araştırmada kullanılan ölçekte bir takım farklılıkların olduğu
görülmüştür. Kim ve Petrick (2005), yerel halkın algılarını ölçmek için kullandığı bu
ölçekte, olumlu etkileri tanımlayan beş faktör ve olumsuz etkileri tanımlayan 3 faktör
bulgulamıştır. Ancak yapılan bu çalışmada olumlu beklentiler dört faktör, olumsuz
beklentiler ise iki faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonucun oluşmasına neden olan temel
unsurların analizden çıkarılan maddelerin olması ve maddelerin beklentiye yönelik
uyarlanması olduğu ileri sürülebilir.
Alanyazına bakıldığında yerel halkın olumlu beklentilerinin iş fırsatları yaratması,
altyapı gelişime katkıda bulunması, turizm endüstrisinin gelişmesi, ekonomiye katkı
sağlaması ve refah seviyesinin artması olduğu; olumsuz beklentilerin ise suç oranının
artması, trafik sıkışıklığının artması, ürün ve hizmet fiyatlarındaki artış gibi faktörlerden
oluştuğu söylenebilir (Bob ve Swart, 2009; Ritchie, Shipway ve Cleeve, 2009; Konstantaki
ve Wickens, 2010; Briedenhann, 2011; Ye, Scott, Ding ve Huang, 2012). Yapılan
çalışmalarda, yerel halkın beklentileri araştırılırken mesafe genellikle kapsam dışı
bırakılmış ve bir bütün olarak beklentiler ölçülmüştür. Düzenlenen büyük etkinliğe
uzaklığın beklentiler üzerinde önem arz ettiği bu çalışmada ortaya konulmuştur.
Merkezi Yer Kuramında belirtildiği gibi düzenlenecek olan büyük etkinliklerin yakın
çevresine olan etkilerin daha fazla olmasını beklemek mümkün olabilir (Daniels, 2007:
335). Ayrıca Bob ve Swart’ ın (2009) araştırmasında, yerel halkın 2010 Dünya Kupası’
ndan beklentilerinden birinin özellikle stadyumların bulunduğu bölgede ekonomik
gelişim yaratacağı olmuştur. Bulgulanan sonuçların kullanılan kuram ile örtüştüğü ve
Bob ve Swart’ın (2009) bir sonucuyla benzer olduğu söylenebilir.
Turizm Kaynaklarının Gelişimi ve Canlanma (Ort. farkı: 0,53; p<0,001); Ekonomik Yarar
ve İmaj (Ort. farkı: 0,50; p<0,01); Yabancı Kültürlere Olan İlgi (Ort. farkı: 0,35; p<0,05);
Altyapı Gelişimi (Ort. farkı: 0,44; p<0,01); Olumsuz Ekonomik Bakış (Ort. farkı: 0,39;
p<0,01) boyutlarının mesafeye göre farklılık göstermesine karşın Çatışma ve Tıkanıklık
boyutunun mesafeye göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgulanmıştır. Bu bağlamda
merkez dışında yaşayan yerel halkın, kendi bölgelerinde de trafik sorunlarının olacağı,
turistlerle anlaşmazlıklar çıkacağı, aşırı kalabalıkların yaşanabileceği gibi sorunları
merkezdeki yerel halkla aynı beklentiler içerisinde değerlendirdiği ileri sürülebilir. Bu
durum Merkezi Yer Kuramı bağlamında temel farklılık olarak göze çarpmaktadır.
Elde edilen bulgular dikkate alındığında etkinlik alanına uzaklığın beklentiler üzerinde
etkili olduğu söylenebilir. Yapılacak olan sonraki çalışmalar için mesafe değişkenin göz
önünde tutulması gerekliliği sağlıklı sonuçlar açısından önem arz etmektedir. Olumlu ya
da olumsuz olması farketmeksizin etkinlik alanına yakın yerlerde yaşayanların

1403

beklentileri, uzak mesafelerde yaşayanlara oranla daha fazladır. Literatür incelemesinde
mesafe değişkenin göz ardı edilebildiği, bu çalışmanın bulgularının bu boşluğu
doldurmada yardımcı olabileceği söylenebilir.
Her çalışmada olabileceği gibi bu çalışmanında bir takım sınırlılıkları mevcuttur.
Çalışmanın sınırlılığı olarak en dikkat çekici sınırlılık örneklem sayısı olan 382 kişiye
ulaşılamamasıdır.
Bu
durumun
maddi
ve
zaman
kısıtlarından
dolayı
gerçekleştirilemediği söylenebilir. Diğer bir sınırlılık ise merkezi yer ile merkezi olmayan
yerde yaşayanlardan toplanan verilerin birbirine eşit olmaması durumudur. Ancak
sayıların 30’ ün üzerinde olması ve birbirine yakın olmasında dolayı bu durumun kabul
edilebileceği söylenebilir. Son sınırlılık olarak çalışmanın amacı kapsamında sadece
mesafe değişkeninin incelenmesi olarak değerlendirilebilir. Sonraki çalışmalarda mesafe
dışında farklı değişkenlerin incelenmesi ve sınamalar yapılması farklı ve önemli
sonuçların elde edilmesine yardımcı olacaktır.
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ÖZET
21. yüzyılda işletmelerin sahip olduğu beşeri sermaye giderek önem kazanmaktadır.
Özellikle emek yoğun faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde beşeri sermayenin
gücü, işletmelerin başarısındaki önemli bir kriter olarak görülmektedir. Öz denetim
kişilik özelliğini betimleyen sıfatlar ile bireylerde başarı için olması gereken nitelikler
benzerdir. İşletmelerde çalışanların öz denetim sahibi olması, hedeflenen amaçlara
ulaşmayı kolaylaştıracak önemli bir anahtardır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı
yöneticilerin özdenetim kişilik özelliklerini orta koyan bir ölçeğin literatüre
kazandırılmasıdır. Öz denetim kişilik özelliğine ilişkin literatür taraması yapıldıktan
sonra konaklama işletmelerindeki yöneticilerin katılımı ile araştırma gerçekleştirilmiş,
kapsam geçerliliği ve yapı geçerliği çalışmaları ile geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış
11 maddeli öz denetim ölçeği ortaya konulmuştur. Ölçek turizm sektörünün en önemli
ayağını oluşturan konaklama işletmelerinde öz denetimi yüksek çalışanların
belirlenmesinde önem arz etmektedir.
Anahtar kelimeler: Öz denetim, kişilik özelliği, konaklama işletmeleri.
GİRİŞ
Küresel ve yerel ölçekte rekabetin oldukça yoğun olduğu iş yaşamında yöneticiler
işletmeler için anahtar rol oynamaktadırlar. Örgütlerde yöneticilerin beklenileni en ideal
şekilde yerine getirmesinde öz denetim oldukça önemlidir. Duyan vd.’nin (2012)
belirttiği gibi öz denetim bireyin kendini beklenilene uyarlama durumdur. Ancak
bireylerin bu kendilerini uyarlama kapasiteleri farklılık arz eder, bazıları düşük bazıları
ise yüksek uyarlamaya bir başka deyişle öz denetime sahip olabilirler. Konaklama
işletmelerinde çalışan yöneticilerin sahip oldukları uyarlama durumu, işletmelerin
sürekliliği ve karlılığı ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda konaklama işletmelerindeki
yöneticilerin, öz denetim kişilik özelliklerinin geçerli ve güvenilir bir ölçek ile ortaya
konulması gerekmektedir.
Algılama-tutum-davranış ilişkisi örgütsel yaşamın üzerinde durması gereken en önemli
ilişkilerinden biridir. Bireyler algıladıkları yönde tutum geliştirir ve tutumları yönünde
de davranma eğilimine girerler (Özdevecioğlu, 2003:78). Davranışların şekillenmesinde
Milliken vd. (2003:1467) tarafından belirtildiği üzere bireylerin kişilik özelliklerinden biri
olan öz denetim önemli faktördür. Öz denetim kişilik özelliği, beş faktör kişilik özellikleri
arasında farklı bir yere sahiptir. Bunun sebebi öz denetimi betimleyen sıfatlardır. Yüksek
öz denetimi betimleyen sıfatlar, işgörenin bulunduğu örgütte etkili ve başarılı olması için
sahip olması gerekli nitelikleri yansıtmaktadır (Erdaş, 2010:68).
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KURAMSAL ÇERÇEVE
Turizm sektöründe belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelen insan topluluğunu
örgütleyen, yöneten, yönlendiren, koordine eden ve denetleyen liderler, örgütlerin
vazgeçilmezleridir. Örgütlerde yönetimin en önemli fonksiyonlarından biri denetimdir.
Burada üzerinde durulan husus ise işletmede kişinin kendini denetlemesi durumudur.
Kişinin kendini denetleyerek işletmeye uyum sağlaması istenmektedir. Konuya ilişkin
olarak öncelikle kişilik ve kişilik kuramları hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında kişilik
kuramları arasında literatürde sıklıkla rastlanan özellikler kuramına bağlı beş faktör
kişilik modeline değinilmiştir. Beş faktörden birini oluşturan öz denetim ayrı bir başlık
altında incelenmiştir.
Kişilik
Psikoloji literatüründe sıklıkla incelenen kişilik, etimolojik açıdan İngilizce’de
“personality”, Fransızca’da “personalite”, Almanca’da “personlichkeit”, Orta Çağ
Latincesi’ndı e “personalitas”, Klasik Latince’de “persona” kelimeleri ile ifade
edilmektedir (Gümüş, 2009:41). Kişiliğin, farklı disiplinlerdeki araştırmacılar tarafından
incelenmesi, dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olması dolayısıyla tanımında fikir
birliğine varılamadığı görülmektedir (Özsoy ve Yıldız, 2013:3). Farklı tanımları olmasına
rağmen ortak nokta, bireye mahsus özellikler olarak tanımlanmaktadır (Guilford,
1959:5).
Kişilik, bireysel gereksinim ve dürtülerin etkisi ile oluşan, eğitim, öğrenme ve deneyim
vasıtasıyla kazanılan, inançlarla şekillenen psikolojik alanın, sosyal ilişkiler, roller ve
değerlerin dinamik etkisiyle bütünleşme sürecidir (Camgöz, 2009:35). Bireye ait özgün
kişiliğin ortaya çıkmasında etken faktörler Carrell, Jennings ve Heavrin (1997:106)
tarafından, kalıtımsal (biyolojik) ve çevresel faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır.
Kalıtımsal faktörleri, zihinsel ve fiziksel becerilerle kabiliyetler oluştururken; çevresel
faktörleri, eğitim, aile, kültür, arkadaş çevresi, inanç yapısı oluşturmaktadır (Girgin,
2007:40-43). Kişilik bu iki faktörün harmanlanması ile meydana gelmektedir. Eren
(2008:83) kişiliği belirleyen faktörleri dört grup altında incelemiştir. Bir kimseyi
diğerinden ayıran dış görünüm; bireyin faaliyet alanı ile ilgili rolü ve görevi; bireyin
zeka, enerji, arzu, ahlak gibi potansiyel yetenekleri; kişinin içinde yaşadığı toplumun
yaşam felsefesi, kültürü, ahlaki ve dini değerleri kişiliği belirleyen başlıca etmenlerdir.
Bu hususların kişiliği etkilemesi dolaylı olarak tutum ve davranışların etkilenmesi
anlamına gelmektedir. İş yaşamında sergilenen davranışların temelini bu kişiliği
belirleyen etmenler oluşturmaktadır.
Örgütlerde kişilik, iş tatminini ve verimliliği olumlu olarak etkilemekte, işgören devir
hızını azaltmakta (Korkmaz, 2006:202) ve iş performansı açısından da etkili olmaktadır
(Yelboğa, 2006:208). Buradan hareketle kişiliğin, örgütsel davranış alanında oldukça
önemsendiği ifade edilmektedir (Özsoy ve Yıldız, 2013:9). Emek yoğun bir sektör olan
turizm sektöründe, işgörenlerin kişilik özelliklerine göre istihdam edilmesi işletmelerin
başarı oranını arttıracaktır.
Kişilik çalışmalarının temel amacının Wiggins (1979) tarafından bireylerin belli
durumlarda belli biçimlerde davranma eğilimlerini sistematik bir şekilde ele almak
olduğu ifade edilmiştir. Kişinin belli bir durumda nasıl davranacağı, sahip olduğu kişilik
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özelliklerine ve durumun ortaya çıkardığı güdüsel değişkenlere bağlıdır (Somer vd.,
2011:8). Karmaşık ve çok yönlü bir yapıya sahip kişiliğin daha iyi açıklanabilmesi için
birçok kuram ortaya atılmıştır (Blutner ve Hochnadel, 2010:243). Bu kuramların bazıları
psikoanalitik kuram, fenomenolojik kuram, bilişsel kuram, özellikler kuramı, öğrenme
kuramı ve sosyal bilişsel kuram olarak ifade edilmektedir. Araştırmacılar tarafından
ortaya atılan bu farklı kişilik kuramları yıllardır kişiliğin yapısını, işleyişini ve gelişimini
açıklamaya çalışmaktadır (Lin vd., 2001:58).
Araştırmanın amaç ve sınırlarından taşmamak adına kişilik kuramlarından, bireyin
kişilik yapısının temellerini belirlemede en önemli kuram olarak değerlendirilen
özellikler kuramına (Lin vd., 2001:58) bağlı beş faktör kişilik modeli (Saucier ve
Goldberg, 1996:22) üzerinde durulacaktır.
Beş Faktör Kişilik Modeli
Beş faktör modelinin ilklerinden olabilecek araştırma 1936 yılında Allport ve Odbert’e
aittir. Allport ve Odbert, İngilizce sözlükte bulunan ve bireylerin kişiliklerini ifade etmek
için kullanılan 18000 kelimeyi değerlendirmişlerdir. Fakat tam olarak kişilik özellikleri
ile bireylerin farklılıklarını tanımlayabilecek bir araştırma olarak görülmemiştir. Daha
sonra Cattel (1943), Allport ve Odbert (1936) tarafından yapılan araştırmada sözcükler
önce 4504 kümeye daha sonra 35 değişkene indirgenmiştir. Yapılan faktör analizleri ile
16 kişilik faktörü ortaya atılmıştır (Shaye, 2009:12). Sonraki süreçte, Eysenck (1967)
tarafından dışa açıklık ve nevrotiklik boyutlarının ortaya atılması, Costa ve McCrae
(1980) tarafından deneyime açıklık ve daha sonra yine Costa ve McCrae (1985, 1989)
tarafından uyumluluk ve öz denetim faktörlerinin literatüre kazandırılması ile beş
faktörlü kişilik modeli bugünkü şeklini almıştır (Somer ve Goldberg, 1999:431).
Fiske (1949), Tupes ve Christal (1961:232), Digman ve Inouye (1986:116) tarafından
yapılan araştırmalar ile beş faktör kişilik modeline ait geçerliliğin kesin olarak kabul
edilebileceği ifade edilmiştir. Araştırmacılara göre kişiliği tanımlayan tüm hususların bir
araya getirilmesi sonucunda beş faktörlü bir yapı meydana gelmektedir. Bu yapı, içinde
farklı kişilik özeliklerini barındırması dolayısıyla, literatürde geniş yer bulmuştur (Costa
ve McCrae, 1995:46). Beş faktör modelini daha önceki kuramlardan ayıran husus,
bilimsel gözleme dayalı olması ve bireylerin kişiliğini beş boyutta incelemesidir (Girgin,
2007:73). Beş faktör kişilik yapısını oluşturan başlıklardan özdenetim (Tupes ve Christal,
1961:233; Goldberg ve Somer, 2000:501; Erdaş, 2010:67): örgütlü, sistemli, düzenli,
disiplinli, sorumlu, çalışkan, etkili, yeterli, ihtiyatlı, ciddi, ekonomik, güvenilir, idareli,
dakik, tertipli, planlı, çalışkan gibi alt boyutları bünyesinde barındırır.
Öz Denetim Kişilik Özelliği
Bireyler sahip oldukları duyguları düzenleyemezler. Fakat duygunun davranışa ve
tepkiye dönüşmesi sürecinde öz denetimin etkisi ortaya çıkmakta ve davranışlar ile
tepkiler öz denetim vasıtasıyla şekillenmektedir (Dora, 2012:34). Öz denetim, bireyin
kendi davranışlarını dışsal ve durumsal etkenlere göre ayarlayabilme kabiliyetini ölçü
alan bir kişilik özelliğidir (Robbins ve Judge, 2012:143). Denetim Türkçe’de kontrol,
teftiş, tahkik, muayene, araştırma, inceleme, gözetleme, gözleme, sınama, sınav, keşif,
izleme, tescil vb sözcüklerle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır (Türker, 2001:16).
Baumeister vd.’ne (1998:1258) göre öz denetim, düşüncelerin kontrol edilmesini,
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duyguları ve huyları etkileyen güdülerin düzene sokulmasını ifade etmektedir (Ridder
vd., 2012:76).
Öz denetimi, duygu yönetiminin alt boyutu olarak değerlendiren Töremen ve Çankaya
(2008:35) bireyin duygularını kontrol edebilmesi, yönetebilmesi, duygusal tepkilerini
yönlendirebilmesi olarak tanımlamaktadır. Öz denetim, hedonist isteklere karşı kişinin
kendini zorlamasıdır (Tice ve Bratlavsky, 2000:149). Kişiliğin alt boyutu olarak öz
denetim, Hartshorne, May ve Maller (1929) tarafından egonun bir yönü olarak
değerlendirilmiş, Murray ve Kluckhohn (1953) tarafından da isteme arzusu, inisiyatif ve
sorumluluk gibi kavramlar ile tanımlanmıştır. Öz denetimin gelişmesindeki
belirleyicilerin biri de gelecek değerlendirme yetisidir. Soyut kavramsal olayları
değerlendirip, olaylara uygun davranma, öz denetimi yüksek kişilerde görülmektedir
(Kuşdil, 2004:40).
Öz denetim Digman ve Inouye (1986) ile Costa, McCrae ve Dye (1991) tarafından ‘başarı’
kavramıyla yakından ilişkilendirilmiştir (Somer vd., 2011:14). Öz denetim sahibi
çalışanların işinde dikkatli, sorumluluklarının farkında, planlı ve güven veren bir yapıya
sahip oldukları belirtilmektedir. Öz denetimi yüksek çalışanlar işletmede başarıya
odaklandıkları, bu süreçte çalışkanlık ve azim ile hareket ettikleri ifade edilmiştir
(Barrick ve Mount, 1991:4; LePine ve Van Dyne, 2001:327). Öz denetimi yüksek bireyler
işletmelerde meydana gelebilecek eksiklikleri önceden gören, sorunlar karşısında hızlı
ve çözüm odaklı davranış sergileyen kişilerdir. Turizm sektöründe işleyişe dair planlar
önceden yapılmaktadır. Öz denetimi yüksek işgörenler planların yapılmasında,
uygulamasında ve sonuç almasında daha başarılıdır. Öz denetim işgörenin uygun
olmayan davranışlarını engellerken, gerekli davranışların ortaya çıkmasında etken bir
güç haline gelmektedir. Turizm sektöründe çalışanların işe ya da işletmeye ilişkin fikir,
öneri veya olumlu eleştirilerinin öz denetim kişilik özelliği süzgecinden geçirilerek
dillendirilmesi arzulanan bir durumdur. Turizm sektöründe yüksek öz denetim kişilik
özelliğine sahip işgörenlerin varlığı, sektörün hedeflenen standartlara erişebilmesi ve
kalitesinin arttırılması açısından oldukça büyük bir önem arz etmektedir.
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırma evrenini Türkiye’de bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin yöneticileri
oluşturmaktadır. 4 ve 5 yıldızı otel çalışanlarının araştırma evreni olarak ele alınmasında
kurumsal yapıları ile dikey (hiyerarşik) örgütlenmeleri etkili olmuştur. Evrenin
tamamına ulaşılamaması durumunda, veri toplanması için gereken örneklem sayısı
Yamane’nin (2001) formülü ile 384 ve üstü olarak tespit edilmiştir. Bu sayı Krejcie ve
Morgan (1970) tarafından evrenin büyüklüğüne karşın, örneklem büyüklüğünün
önerildiği tablodaki sayı ile uyum sağlamaktadır (Ural ve Kılıç, 2006:49). Anket formları
düzenlendikten sonra Ankara’da ve Antalya’da 110 işgören ile 118 orta ve üst kademe
yöneticiye anket doldurtularak pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Ölçek pilot
uygulamanın ardından, elde edilen sonuçların doğrulanması için 420 yöneticinin katılımı
ile tekrarlanmıştır.
Öz Denetime İlişkin Ölçekler
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Öz denetim kişilik özelliğini ölçmek amacıyla, Bacanlı vd. (2009), Duyan vd. (2012),
Korkmaz, Somer ve Güngör (2013) tarafından geliştirilen ölçekler ile McCrae ve
Costa’nın (1987) geliştirdiği Somer vd. (2011) tarafından Türkçe’ye çevirilerek geçerlilik
ve güvenilirlik çalışmalarının yapıldığı ölçek; Somer ve Golderg (1999) tarafından
geliştirilen 10 madde ile öz denetimi belirleyen ölçek; 9 madde ile öz denetimi tespit
eden, Banet-Martinez ve John (1998) tarafından geliştirilip, Sümer, Lajunen ve Özkan
(2005) tarafından Türkçe’ye çevirilerek kültürlerarası bir çalışmada kullanılan ölçek;
Tangney, Baumeister ve Boone (2004) tarafından geliştirilen Çoşkan’ın (2010) geçerlilik
ve güvenirliğini yaptığı ölçek; öz denetim kişilik boyutunu 7 madde ile ölçen, John ve
Srivastava (1999) tarafından geliştirilen John, Naumann ve Soto (2008), Soto ve John
(2009), Erdaş (2010) tarafından geçerlilik ve güvenilirliği test edilen ölçek
değerlendirilmeye alınmıştır.
BULGULAR
Öz Denetim Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışmaları
Güvenirlik, bir ölçüm sürecinde, ölçüm işlemlerinin tekrarlanabilirliği ya da tekrarlardaki
tutarlılık ve bağımsız ölçümler arasındaki kararlılıktır (Kalaycı, 2008:413). Güvenirlik
analizi için ölçek maddelerinin birbirleri ile tutarlılık durumu aradaki korelasyonun
ölçülmesi ile ortaya çıkmaktadır. Güvenirlik katsayısı 0 ile 1 aralığında değer alır ve bu
değer 1’e yaklaştıkça güvenirlik artar. Araştırmada ölçeğe ait güvenirlik değerinin
tespitinde, tek bir ölçeğin bir defa uygulanması dolayısıyla Cronbach Alpha güvenirlik
analiz yöntemi kullanılmıştır. Öz denetime ilişkin pilot uygulama ve arkasından
gerçekleştirilen ana uygulamanın ardından 11 maddeli, Cronbach Alpha Katsayısı (α)
0,94 olan ölçek elde edilmiştir.
Güvenilirlik bir testin geçerliliğini etkileyebilir, fakat güvenilir bir test geçerli olmayabilir.
Geçerlilik, bir testin ölçmek istediği özelliği ölçmesi ile ilgili bir kavramdır. Bu bağlamda
bir test ölçmek istediği özelliği doğru ve diğer özelliklerle karıştırmadan ölçüyor ise bu
testin geçerli olduğu ifade edilir. Geçerlilik farklı yolla ölçülebilir. Bunlar, içerik (kapsam)
geçerliliği, mantık geçerliliği, bir referansa göre geçerlilik (uyum geçerliliği ve kestirim
geçerliliği) ve yapı geçerliliğidir (Alpar, 2010:318; Karasar, 2014:150). Bu araştırmada en
yaygın olarak kullanılan geçerlilik türleri olan kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği
yöntemlerinden yararlanılarak ölçeklerin geçerliliği tespit edilmiştir.
Kapsam Geçerliliği
Kapsam geçerliğinin amacı, envanteri oluşturan maddelerin, niceliksel ve niteliksel
olarak ölçülmek istenen davranışı belirlemede yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır
(Büyüköztürk, 2011:167). Soruların ölçme amacına uygun olup olmadığına, ölçülmek
istenen konuyu temsil edip etmediğine dayanan ve uzman görüşüne göre belirlenen
kapsam geçerliliğine başvurulmuştur (Karasar, 2014:151).
Dört alan ve iki istatistik uzmanı ile görüşülmüştür. John ve Srivastava (1999) tarafından
geliştirilen ölçeğin haricindeki ölçeklerin, daha çok psikoloji alanında ya da sosyal hayata
dönük öz denetimi ölçme amaçlı olduğu tespit edilmiştir. John ve Srivastava (1999)
tarafından geliştirilen ölçek ele alındığında ise geçerliliğinin ve güvenilirliğinin tespiti
aşamasında bazı maddelerde tek ifadenin iki unsuru ölçtüğü gibi hatalar görülmüştür.
Sonrasında McCrae ve Costa (1987) ile John ve Srivastava (1999) tarafından geliştirilen
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ölçeklerin maddeleri değerlendirilerek yeni bir ölçek bir araya getirilmiş ve pilot
uygulama için 16 maddeli öz denetim ölçeği oluşturulmuştur.
Yapı Geçerliliği
Ölçekte yapı geçerliliği, ortaya konulmak istenen davranış bağlamında soyut olan bir
kavramın doğru olarak ölçülme derecesinin varlığı anlamını taşımaktadır (Baş, 2001:188;
Büyüköztürk, 2011:162). Çok değişkenli analiz tekniklerinden olan faktör analizi orta
boyutlar saptanarak, boyut indirgeme ve bağımlılık yapısının yok edilmesi yöntemidir
(Field, 2005:620; Ural ve Kılıç, 2006:281; Green ve Salkind, 2012:314; Güriş ve Astar,
2014:367). Faktör analizi uygulanırken örneklem büyüklüğünün madde sayısının beş
veya on katı civarında olması istenmektedir (Bryman ve Cramer, 2001:263). Araştırmanın
ölçeklerinin yapı geçerliliği için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi bulgularına
bakılmıştır.
Açıklayıcı faktör analizinin amacı, hangi değişen grubunun hangi faktör ile yüksek
düzeyde ilişkili olduğunu test etmektir (Aytaç ve Öngen, 2012:16). Faktör analizi için bazı
verilerin yapıları uygun olmayabilir. Faktör analizi için verilerin uygunluğu, KaiserMeyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Küresellik Testi ile belirlenir. Ölçeğin yapı
geçerliliği için öz denetime ilişkin KMO değeri 0.904 ve korelasyon matrisinin birim
matristen farklı olup olmadığın test eden Bartlett testi tüm ölçekler için anlamlı
bulunmuştur (p<0,000). Elde edilen veriler ve yapılan analizlere göre ölçeklerin faktör
analizine oldukça uygun olduğu (Kalaycı, 2006:322; Alpar, 2010:388) ifade edilebilir.
Faktör analizinde değişken azaltma ve anlamlı kavramsal yapılara ulaşmayı amaçlayan,
uygulamada sık ve yaygın olarak kullanılan, yorumlanması kolay “Temel Bileşenler”
faktör döndürme tekniğinden yararlanılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinde ölçekte yer
alan maddelerin belirlenmesinde, madde özdeğerinin 1.00 ve üzerinde, madde yük
değerinin en az 0.30, iki faktör arasında en az 0.10 kadar fark olmasına dikkat edilmiştir
(Büyüköztürk, 2011:167). Kalaycı, (2008:329) madde yük değerinin Büyüköztürk’ten
(2011:167) farklı olarak en az 0.50 alınması gerektiğini belirtmiştir. Araştırmada da bu
değerlerden daha yüksek olan 0.50 değeri dikkate alınmıştır. Aynı zamanda yapı
geçerliliği esnasında 25 derecelik varimax eksen döndürmesi yapılmıştır.
Tablo 1. Öz Denetim Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları
Maddeler
Faktör Yükü
1. Kendimi, işimi mükemmel yapan biri olarak görüyorum.
0.949
2. Kendimi, işyerimde güvenilir bir çalışan olarak görüyorum.
0.708
3. Kendimi, görevimi tamamlayıncaya kadar sabreden eden biri olarak görüyorum.
0.802
4. Kendimi, düzenli olma eğiliminde biri olarak görüyorum.
0.918
5. Kendimi, yaptığım işe dair planlar yapan biri olarak görüyorum.
0.869
6. Kendimi, işime dair yaptığım planları takip eden biri olarak görüyorum.
0.825
7. Kendimi, işime dair dikkatli biri olarak görüyorum.
0.770
8. Kendimi, işime dair risk almaktan kaçınan biri olarak görüyorum.
0.852
9. Kendimi, işyeri kurallarına bağlı biri olarak görüyorum.
0.737
10. Kendimi, işime dair sorumluluk sahibi biri olarak görüyorum.
0.626
11. Kendimi, işletmedeki olaylar karşında soğukkanlı biri olarak görüyorum.
0,883
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Bu aşamada birden çok birbirinden ayırt edilemeyecek kadar yakın yükler alan ve
0.50’un altında faktör yükü olan 5 madde (8, 11, 13, 15, 16) çıkarılarak yapılan analizi
sonucunda 11 maddeli, toplam varyansın % 66’sını açıklayan tek faktöre ulaşılmıştır.
Faktör tespiti için özdeğer istatistiğine de bakılması önem arz etmektedir. Özdeğer
istatistiğine göre özdeğer katsayısı 1’in üzerinde olan faktörler anlamlı iken, 1’in
altındaki faktörler anlamsızdır (Kalaycı, 2008:322). Öz denetim ölçeğine ilişkin yapılan
faktör analizinde özdeğeri 1’in altın olan faktörler kabul edilemeyeceğinden (Kalaycı,
2008:322), 1’in üzerinde (öz değer=7,35) olan ve toplam varyansın % 66,8’ini açıklayan
tek faktörlü yapı Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2. Öz Denetim Kişilik Ölçeğinin Tek Faktöre Göre Özdeğer ve Varyans Oranları
Faktörler
Faktör 1
Öz Denetim

Özdeğer
7,35

Varyans (%)

Toplam Varyans (%)

66,89

66,89

Faktör sayısı belirlenirken, faktör döndürme yöntemi ile birlikte faktör analizi çizgi
grafiğine de bakılabilir. Faktör analizi çizgi grafiğinde, eğimin kaybolmaya başladığı
noktanın işaret ettiği sayıda faktör belirlenmektedir. Tek faktörün toplam değişkeni
açıklama oranı oldukça yüksektir. Grafik çizgisine ait eğimin tek faktörden sonra
kaybolduğu Şekil 1’de görülmektedir. Tüm bu analizlere göre, öz denetim ölçeğine
ilişkin faktör analizi sonucunda tek faktörlü bir yapının varlığı tespit edilmiştir.

Şekil 1. Öz Denetim Ölçeği Scree-Plot Grafiği Faktör Yapısı
Açıklayıcı faktör analizinden sonra, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakılmıştır.
Amos programı aracılığıyla elde edilen doğrulayıcı faktör analizinde uygum indeksi
değerleri: p=0,055; χ2/sd=2,12; RMSEA:0,047; SRMR:0,038; NFI:0,95; NNFI:0,97; CFI:0,98;
GFI:0.96; AGFI:0,91 olarak saptanmıştır. Tespit edilen uyum indekslerinin kabul edilebilir
ve iyi uyum indeksleri kapsamında olduğu söylenebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Öz denetim kişilik özelliği, Ridder vd. (2012:76) tarafından davranışların uygun olup
olmadığını kontrol eden bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. Öz denetimi yüksek
işgören, görevinin farkında, performansını değerlendirebilen, beklenilen ile gerçekleşen
performansı karşılaştırabilen ve gerekli düzeltmeleri yapıp, eksiklikleri giderebilen
bireylerdir (Oğur, 2012:21). Örgütlerde sergilenen performansın en önemli belirleyicisinin
kişilik özellikleri arasından öz denetim kişilik özelliği olduğu, Barrick ve Mount (1991:17)
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tarafından farklı sektörlerde yapılan meta analiz bir çalışma ile ortaya konulmuştur.
Yöneticilerde öz denetim, işletmedeki durumsal etkenlere göre optimal davranışların
sergilenmesi anlamına gelmektedir. Yöneticilerin örgütlerde, kurallara bağlı ve
sorumluluk sahibi olmaları, temelde öz denetim algısının davranışsal yansımasıdır.
Yöneticiler, işletmelerde daha sistemli, düzenli, disiplinli davranışlar sergilemek
zorundadır. Öz denetimi yüksek yöneticiler, azimle çalışan, kolay vazgeçmeyen, iş etiği
kurallarına riayet eden, davranışlarında tutarlı bireylerdir.
Buradan hareketle konaklama işletmelerinde yöneticilerin öz denetim kişilik özelliklerine
yönelik ölçek hazırlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, öncelikle literatürde yer
alan öz denetime ilişkin tüm ölçekler incelenmiştir. Mevcut ölçeklerin sosyal yaşama ve
psikolojiye dönük olması nedeniyle yeni bir ölçeğin literatüre kazandırılması ihtiyacı
hissedilmiştir. Ardından kapsam geçerliliği için tüm ölçekler incelenerek, 16 maddeli bir
yapı ortaya atılmıştır. Sonrasında gerçekleştirilen açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi
ile Türkiye’deki konaklama işletmelerinde yönetici pozisyonundaki bireylerin öz
denetim kişilik özelliğini belirlemek amacıyla oluşturulmuş, 11 maddeli, geçerliği ve
güvenirliği oldukça yüksek olan bir ölçek ortaya konulmuştur.
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ÖZET
Bu çalışmada Muğla ilinde yer alan ekolojik çiftliklerin, ekoturistlere yönelik yapmış
oldukları açık hava aktivitelerinin çeşitleri ve özellikleri incelenerek, bu aktivitelerin
ekoturistler üzerinde rekreasyonel turizm açısından nasıl bir değer yarattığının
belirlenmesi ve ekoturizmi çekici kılmak açısından bu aktivitelerin etkisini ortaya
koymak amaçlanmıştır.
Bu kapsamda belirlenen 35 ekolojik çiftlik girişimcisiyle yüz yüze görüşülerek,
aktivitelerin çeşitlerini ve özelliklerini, yarattığı değer ve çekiciliklerini, ekoturizm
açısından faydalarını içeren açık uçlu anket soruları sorulmuştur. Bu sorulara alınan
cevaplar kapsamında bu çiftliklerde; çeşitli rekreasyonel aktivitelerin yapıldığı
belirlenmiştir. Bu aktivitelerden doğa yürüyüşü, yoga meditasyon, atlı safari ve bisiklet
turlarına ilginin yoğun olduğu ve ekoturizme ve çiftliklere bakış açısını olumlu yönde
etkilediği görüşlerine ulaşılmış ve aktivitelerin arttırılması açısından öneriler
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik Çiftlik, Rekreasyonel Aktivite, Muğla
GİRİŞ
Günümüzde turizm içerisinde yer alan rekreasyonel aktiviteler, çeşitli otel ve
destinasyonların çekiciliğini arttıran bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 1990’lı
yıllardan itibaren turist eğitiminin olumlu yönde gelişmesi ve bu eğitim ile birlikte farklı
kültürleri tanıma isteğinin artması, turizme katılan kitlenin daha fazla aktivite içeren ve
farklı deneyimler yaratan turizm deneyimi yaşama arzularını arttırmıştır. Değişen yaşam
tarzlarıyla birlikte insanlar, tatil seçimlerinde de farklılıklar aramaktadırlar. Şehrin
gürültüsünden uzaklaşmak, dinlenmek için ideal bir seçim olan kırsal turizme gün
geçtikçe talep artmaktadır. Doğal kaynakların, yaylaların, mağaraların, dağların, fauna ve
floranın giderek önem kazanmasıyla birlikte kırsal alanlar kırsal turizm için potansiyel
birer destinasyon haline gelmiştir. (Yurcu ve Kasalak, 2016). O nedenle günümüzde de
belirli bir turist kesimi farklı deneyimler yaşayacakları destinasyonları tercih etmektedir.
Boş zaman aktivitesi olarak karşımızı çıkan rekreasyonel faaliyetler toplumsal ve fiziksel
çevre ile etkileşime girerek rahatlama, motive olma gibi insana yönelik çeşitli faydalar
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yaratmaktadır. Bu etkinliklere turistler aktif yada pasif katılım sağlayarak bu faydalardan
yararlanabilmektedir. Geniş bir perspektife sahip olan rekreasyonel faaliyetler, sportif
aktivitelerden, sanatsal aktivitelere ya da yerel kültürdeki eğlencelere kadar
uzanmaktadır. Yerel aktivitelerin varlığı o kültürleri çekici kılmaktadır.
Birçok ülke gibi ülkemizde de halı, kilim dokuma, batik boyama, seramik ve çömlekçilik
gibi yerel aktiviteler halen geçerliliğini ve çekiciliği korumaktadır. Bazı bölgelerimiz bu
aktiviteler sayesinde turist çekmektedir. Ege bölgesinin turizm merkezi olan Muğla ilinde
yer alan bir çok ekolojik çiftliklerde de bu aktiviteler gerçekleştirilmekte ve turizme
kazandırılmaktadır.
EKOTURİZM KAVRAMI VE EKOLOJİK ÇİFTLİKLERİN YAPISI
Kitle turizmine bir tepki olarak 1990’’lı yıllarda gelişme gösteren ekoturizm kavramı,
kırsal ve kültürel turizmin unsurlarını içermekte ve hassas doğal ve kültürel alanlarda
geliştirilebilecek en uygun turizm türü olarak ifade edilmektedir. Kontrolsüz gelişen
kitlesel turizm hareketinin çevre ve toplum üzerindeki tahribatları karşısında Ekoturizm,
sürdürülebilir gelişmenin sağlanmasında önemli bir araç olarak görülmektedir.
Ekoturizm terimi 1983 yılında Hector Ceballos-Leascurain tarafından ortaya atılmış ve
ekoturizm doğadan zevk alma ve doğanın kıymetini bilme şeklinde tanımlanmıştır.
Ekoturizmin üç temel belirleyici öğeyi içerdiği üzerinde genel bir ortak görüş vardır:
•

Doğa Temelli Olması

•

Kültürel Olması

•

Kaynağın Değerini Anlama (Erdoğan, 2003:109-110).

Ekoturizmin günümüzde en iyi bilinen en çok kabul gören ilk tanımlarından birini
Uluslararası Ekoturizm Topluluğu (UET) 1991 yılında; “çevrenin korunması ve yerel
halkın refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan çevreye duyarlı
seyahatler” şeklinde yapmıştır. 1996 yılında ise Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN)
Ekoturizmi; “yerel halka fayda sağlayan, aktif sosyoekonomik katılımını gerçekleştiren
düşük düzeyde negatif ziyaretçi etkisi yaratan ve korumayı geliştiren (geçmişte ve
günümüzdeki kültürel zenginlikleri) doğanın değerini anlamak ve zevkine varmak için
nispeten bozulmamış doğa alanlarına yapılan çevre açısından duyarlı seyahat ve ziyaret”
olarak tanımlanmıştır (Altan, 2006: 50-51).
Ekoturizm Derneği, ekoturizmi doğal alanları korumak ve bu alanlara sorumlu seyahati
teşvik edip yerel halkın refahını arttıran doğa temelli bir turizm yaklaşımı olarak
nitelendirmektedir. Bu tanım dikkate alındığında ekoturizm, özel bir sektörden çok
felsefi bir fikirdir. Doğayı kullanan bir eğlence ve turizm kaynağı olarak planlanmış
faydalardan çok sosyal bir fayda yaratan bir kavramdır (Stein, 2003:156).
Ekoturizmin amacı, turistin istekleri bağlamında ele alındığında ekoturizmin birçok
tanımlamalarında görülen doğaya saygı, doğanın kıymetini bilme ve takdir etmedir.
Bu bağlamda ekoturizm; doğa temelli turizm, yumuşak turizm, özel ilgi turizmi, yeşil
turizm, sorumlu turizm, alternatif turizm, kültürel turizm, inceleme turizmi, macera
turizmi gibi birçok farklı isimle de ifade edilmiştir.
Ekoturizm; yayla turizmi, av turizmi, botanik turizmi, kuş gözlemciliği ,yaban hayatı
gözlemciliği, olta balıkçılığı, bisiklet turizmi, balon turizmi ,sualtı dalış, kamp ve karavan
turizmi, mağara turizmi, trekking, dağcılık, akarsu turizmi, yamaç paraşütü, atlı doğa
yürüyüşü, ekolojik tarım ve çiftlik turizmi olarak türlere ayrılmaktadır.
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Günümüzde ekoturizm türleri açısından ülke turizmlerinin gelişmesine ve küreselleşen
dünyada bilgilenme ve kültürel gelişim açısından kendini geliştiren turist isteklerinin
doğrultusunda ekoturizm çiftliklerinin sayısı sürekli artış göstermektedir.
Ekoturizm çiftlikleri, hem orada bir süre yaşayarak hem de sadece günübirlik ziyaretler
yaparak çiftlik yaşamını paylaşmak isteyen misafirlerine konaklama ve yeme içme
olanaklarının yanında bir takım açık hava etkinliklerine de katılma imkânı sunan, bunun
yanında asıl işi tarım ve hayvancılık olan çiftlik işletmeleridir (Tekin ve Kasalak,
2013:385).
Kırsal alanlara dönüş isteğinin 1960’lı yıllardan sonra başlaması ve rekreasyon amaçlı
olması nedeniyle, çiftlik turizmi tercih edilir bir boyut kazanmıştır. Çiftlik turizminin
yapıldığı tatil çiftlikleri aşağıdaki türlerde toplanmaktadır:
•

Tarımsal büyük çiftlikler,

•

Özel çiftlikler,

•

Tarihi yöre çiftlikleri,

•

Çalışma çiftlikleri,

•

Sportif ve rekreasyonel çiftlikler,

•

Çiftlik ormanı işletmeleridir.

Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Kırsal Alan Turizmi konulu kongrede,
rekreasyon faaliyetlerinin yapıldığı çiftlikler iki gruba ayrılmıştır. Bunlar tarım ve tatil
çiftlikleridir (Altan, 2006:54).
Kıyı turizmi açısından hizmet çeşitlendirilmesinde hemen hemen son noktaya
yaklaşılmışken ekoturizm işletmeleri açısından aynı durum söz konusu değildir.
Çevresel faktörleri kullanarak hizmet çeşitliliği arttırmak ekoturizm işletmeleri açısından
daha kolay bir faktördür. Örneğin, kıyı turizm işletmesi havuz başına yeni bir su
kaydırağı yaparak hizmet çeşitliliği sağlamaya çabalarken bir ekoturizm işletmesi yeni
safari güzergâhları, yeni trekking yolları, ya da işletmesi yakınındaki dereden doğal bir
havuz yapma gibi hizmet çeşitliliği gösterebilmektedir. Bu etkenler sebebiyle
günümüzde ülkemiz başta olmak üzere birçok yerde ekolojik işletmeler olarak yer alan
ekoturizm çiftliklerine ilgiyi artırmaktadır. Kıyıdan uzak kırsal alanlarda kurulması ve
maliyet açısından kuruluş aşaması sırasında çok büyük çaplı sermaye gerektirmemesi
ekoturizm çitliği girişimciliğinin yaygınlaşması açısından bir avantaj olarak
görülmektedir.
REKREASYON KAVRAMI VE REKREASYONEL AKTİVİTELER
Rekreasyon kelimesi Latince yeniden yaratma, tazelenme anlamındaki “recreare”
kelimesinden türetilmiştir. Daha sonraki yıllarda çeşitli sözlüklerde “manevi gücün ya da
ruhun canlandırılması, yeniden doğum” anlamında ifade edilmiştir. Gerçekte rekreasyon
bir yenilenme deneyimi, günlük rutinden kaçınma, canlanma ve değişime karşılık
anlamına gelmektedir. Rekreasyon en genel tanımı ile bireylerin boş zamanları süresince,
alternatifler arasında özgürce seçim yapabildikleri, eğlence, zevk ve memnuniyet
amacıyla bireysel ya da kolektif olarak gerçekleştirilen herhangi bir aktivite olarak
tanımlanmaktadır (Argan, 2013:10). Diğer bir tanıma göre ise rekreasyon; bireylerin is
yasamı dışında özgür iradeleriyle kendilerini geliştirmek ve yenilemek amacıyla gönüllü
olarak katıldıkları etkinliklerdir. Bu kavram çoğu kez serbest zaman ile karıştırılabilse de
kişinin çalışma dışı faaliyetler için kullandığı zaman aralığı olup, serbest zamanın bir
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parçasıdır (Sabbağ ve Aksoy, 2011:11). Serbest zaman, olumlu bireysel doyum için
sınırlamalar veya zamana bağlılık olmaksızın istediğinizi yapabilme özgürlüğüdür
(Özdağ vd., 2010:43).

Şekil 1. Aktivite Olarak Rekreasyon
Kaynak: (Başoğlu, 2011:36).
Rekreasyonel faaliyetlere duyulan ihtiyaç kişisel yönden; fiziki sağlık gelişiminin
yaratılması, ruh sağlığı kazandırılması, insanı sosyalleştirmesi, yaratıcılık, kişisel beceri
ve yeteneğini geliştirmesi, çalışma başarısı ve iş verimine etkisi, ekonomik hareketlilik,
insanı mutlu etmesidir. Toplumsal yönden ise; toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi
sağlaması ve demokratik toplum yaratılması, rekreasyona duyulan ihtiyacın
nedenlerinden bazılarını oluşturmaktadır (Başoğlu, 2011:34).
Turizm, bünyesinde birçok rekreasyonel aktiviteler içermektedir. O nedenle turizmde
boş zaman kavramı içerisinde yapılan bir faaliyet olarak, aktivitelerin yoğunluğunun
fazlalığı ve aktivite amaçlı gerçekleştirildiğinde rekreasyonel turizm olarak ifade
edilmektedir. Rekreasyonel turizm etkinlikleri gönüllü olarak girişilen, insanların boş
zamanları boyunca tam bir istek ve tatmin duyarak yaptıkları, hoşa giden ve olumsuz
etkisi olmayan faaliyetler olarak tanımlanır. Rekreasyon etkinlikleri turizmle ilgisi
açısından şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:
•

Yüksek düzeyde toplumsal kapsamlı aktiviteler

•

Kültür ve sanat yönlü aktiviteler

•

Sportif aktiviteler

•

Genel açık alan aktiviteler (Orel ve Yavuz, 2003:64).

Rekreasyonel turizm, insanların boş zamanları boyunca, tek düzelikten kurtulmak için
yaşadıkları çevreden, yaşam ritmi ve biçiminden bir süreliğine uzaklaşarak, düşledikleri
fırsatları değerlendirmelerine, özgürce hareket etmelerine ve kendilerini yenilemelerine
olanak sağlamak için gönüllü olarak katıldıkları etkinliklerin tümü olarak da ifade
edilmektedir (Kınalı,2014:9).
Rekreasyonel turizm etkinlikleri, turizm hareketleri içinde
oluşturmaktadır ve bu etkinliklerin bir kısmı tabloda gösterilmiştir.

1419

en

büyük

grubu

Tablo.1 Rekreasyonel Aktiviteler
•
Piknik,
• Olta ile balık avlama,
• Güneşlenme,
• Araba sürme,
• Yürüyüş,
• Yüzme,
• Fuar, eğlence ve alışveriş
yerlerini ziyaret,
• Doğada yürüyüş,
• Sandal gezintisi,
• Yelkencilik,
• Rafting,
• Derin sulara dalış,
• Bitki örtüsü inceleme,
• Doğal yapıları inceleme,
• Tarihi yapıları inceleme,
• Koleksiyonculuk,
• Telsizcilik,
• Dağcılık,
• Futbol,
• Masa Tenisi,
• Hentbol,

•
Aile Kampçılığı,
• Vahşi kampçılık (safari),
• Off-road oto sürme,
• Avcılık,
• Off-road motosiklet sürme,
• Su alanlarını inceleme,
• Doğada yaşam,
• Hayvan besleme,
• Bahçe işleri,
• Kayak yapmak,
• Ilıcalar,
• Yatçılık,
• Kuş ve doğa gözlemciliği,
• Fotoğrafçılık,
• Resim yapmak
• Enstrüman çalma,
• Şarkı söyleme,
• Paintball,
• At binmek,
• Tütün mamulleri,
• Koşu yapmak,
• Halk Oyunları,

•
Bisiklet sürme,
• Konser ve tiyatroya
gitme,
• Tenis oynama,
• Golf oynama,
• Her türlü oyunlar,
• Basketbol,
• Voleybol,
• Buz pateni,
• Bowling,
• Bilgisayar oyunları,
• Modern Danslar,
• Kitap okumak,
• Maket yapmak,
• Yeme-içme (Gurme),
• Uçurtma uçurmak,
• Savunma sporları,
• Fal, Burç
• Yemek yapmak,
• Partiler,
• Kumar oynamak,
• Jimnastik,
• Aerobik,

Kaynak: (Orel ve Yavuz, 2003:65).
MUĞLA YÖRESİNDE YER ALAN EKOLOJİK ÇİFTLİK AKTİVİTELERİNİN
REKREASYONEL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu kapsamda Muğla ilinde yer alan ekoturizm çiftlik işletmelerini tespit etmek
amacıyla Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin TATUTA projesi
kapsamındaki ekolojik çiftlikler ile Ekolikya organizasyonu içerisindeki ekolojik çiftlikler
ve tabiata.com, alserotur.com, booking.com, ekolojikoteller.com.tr, küçükoteller.com.tr,
gibi ekolojik tatil tasarlayan turizm acentelerindeki ekolojik çiftlikler taranmıştır. Tarama
sonucunda Muğla ilinde kendi çiftliklerini ekolojik olarak tanımlayan ve araştırmaya
katılmak isteyen 35 ekolojik çiftlik bulunduğu belirlenmiştir.
Belirlenen Ekolojik çiftlik girişimcileriyle görüşülerek yapılan açık hava aktivitelerin
özelliklerine ulaşılmıştır. Bunlar;
Tablo.2. Ekolojik Çiftliklerde Rekreasyonel Aktiviteler (Muğla İli)
Çiftlik İsmi
Pastoral Vadi Ekolojik
Yaşam Çiftliği

Bulunduğu İlçe veya Bölge
Fethiye /Yanıklar Köyü

Yonca Lodge

Fethiye/

1420

Etkinlikler
-Tarımsal faaliyetler (Atla Sürme)
-Kilim Dokuma
-Ahşap Oyma
-Sepet Örme
-Sızma Zeytinyağı Yapımı
-Şarap Yapımı
-Doğa Yürüyüşleri
-Mantar Toplama
-Sualtı Dalış
- Sualtı Dalış

Yanıklar Köyü

Dikencik Evleri

Fethiye/
Yeşil Üzümlü Köyü

Dalya Life

Fethiye/
Göcek

Montenegro Motel

Fethiye/
Uzunyurt Köyü

Yalçın
Apart
Yörük Müzesi

ve

Fethiye/ Kargı Köyü

Black Tree Farm

Fethiye/Karaağaç Köyü

My Nature
Mümkünler Beldesi

Fethiye/ Uğurlu Köyü

Mandarin
Butik
Hotel
Montain Lodge

Fethiye/ Faralya

Gorge Ağaç Evler

Fethiye/ Saklıkent

Sea Valley Bungalows

Fethiye/
Faralya/
Kabak Koyu
Fethiye/
Faralya/Kabak Koyu
Fethiye/
Faralya/Kabak Koyu
Fethiye/
Faralya/Kabak Koyu
Fethiye/
Faralya/Kabak Koyu

Shanti
Garden
Camping
Fullmoon Camp
Natural Life
Valley Camp

Sultan Camp

Fethiye/ Tlos Saklıkent

Fethiye/
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-Binicilik
-Bisiklet Turu
-Doğa Yürüyüşü
-Yamaç paraşütü
-Yöre turları
-Tarımsal Faaliyetler
-Mantar Toplama
-Kartal, Şahin kuş gözlemciliği
-Doğa Yürüyüşleri
-Yabani Hayvan Gözlemi
- Kır düğünleri
-Tekne turları
-Doğa Yürüyüşleri
-Nehirde kayık Turları
Doğa Yürüyüşü
(Likya Yolu)
-Bahçe, tarla gezileri
-Doğa Yürüyüşleri
- 2500 parçadan oluşan Yörük Müzesi
- Eşek Biniciliği
-Doğa yürüyüşleri(Likya Yolu)
-Bisiklet Turu
-At Biniciliği
-Dağ köylerinde yemek organizasyonu
-Kayık turu
-El yapımı eşylar
-Pasta, kek yapımı
-Doğa Yürüyüşü(Likya Yolu)
-Doğa Yürüyüşü
(Likya Yolu)
-Tarla ve Bahçe Gezileri(Zeytin, Nar
Toplama)
-Köy Turları
-Nehir turları
-Kanyon Turları
-Balık Tutma
-Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Yoga Meditasyon
-Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Şelale Turları
- Yoga Meditasyon
-Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Yamaç paraşütü
- Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Yamaç paraşütü
- Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Sualtı Dalış
-Tekne Turları
-Yoga Meditasyon

Faralya/Kabak Koyu

Reflections Camp

Fethiye/
Faralya/Kabak Koyu

Kayaköy Sanat Kampı

Fethiye/
Kayaköy

Kayaköy Kaya Misafir
Evi

Fethiye/
Kayaköy

Agora Pansiyon

Milas/
Bafa Gölü/
Kapıkırı Köyü
Milas/
Bafa Gölü/
Kapıkırı Köyü

Selenes Pansiyon

Ece Resort Otel
Antik
Hotel

Zeytin

Bio

Melinda Pansiyon
Datça Çiftlik Evi
Babil Tatil Köyü

Bodrum/
Göltürkbükü
Bodrum/
Göltürkbükü

Datça/Ovabükü/
Mesudiye Köyü
Datça/Ovabükü/
Mesudiye Köyü
Datça/Ovabükü/
Mesudiye Köyü

-Yamaç Paraşütü
- Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Şelale Turları
-Tekne Turları
-Yoga Meditasyon
- Doğa Yürüyüşleri (Likya Yolu)
-Tekne Turları
-Sanat atölyeleri (Ebru,ahşap boyama,
fotograf, resim aktiviteleri)
-Seramik Yapımı
-Go Oyunu
-Yoga Meditasyon
-Salsa, Drama, Batik boyama
-Kilim dokuma
-Yemek Okulu
-At turu
-Tekne turu
-Yamaç Paraşütü
-Su altı dalış
-Ağaç Tırmanışı
-Bafa Yürüyüşü
-Karya Yolu-Knidos Turu
-Eşek Safari
-Doğa Yürüyüşleri (Karya Yolu)
-Kaya Tırmanışı
-Kuş Gözlemciliği
-Balık Tutma
-Yoga Meditasyon
-Doğa Yürüyüşleri
-Art
Room
(Tekstil,seramik,resim,fotograf,hat sanatı
örneklerini bulunduğu galeri)
-Yoga Meditasyon
-Doğa Yürüyüşleri
-Ahşap yelkenli (gulet)turları
- Doğa Yürüyüşleri
- Doğa Yürüyüşleri

Gabaklar Bungalow
ve Pansiyon
Olive Farm

Datça/Kızılbük/
Mesudiye Köyü
Datça/Reşadiye Köyü

Sardunya Pansiyon
Erine Beach Clup
(Butik Otel)

Datça/Palamutbükü
Marmaris/
Hisarönü

Club Rena Butik Otel

Marmaris/Hisarönü

- Doğa Yürüyüşleri
-Bisiklet turları
-Tekne turları
- Doğa Yürüyüşleri
-Doğa Yürüyüşleri
-Atlı Safari
-Yoga Meditasyon
-Atlı Safari
-Tekne Turları
-Kano, deniz bisikleti, sörf
-Tekne turları
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Villa Gökbel

Ortaca/
Dalyan/
Gökbel Köyü

Kargıcak
Vadi
Organik
Tarım
Çiftliği
Kamarca House Hotel

Ortaca/Dalyan/Gökbel Köyü

Ortaca/Tepearası Köyü

-Doğa Yürüyüşleri
-Yoga Meditasyon
-Su sporları
-Doğa Yürüyüşleri
-Kuş ve Doğal Hayatı İzleme Turları
-At Biniciliği
-Doğa Yürüyüşleri

-Bisiklet turları
-Doğa Yürüyüşleri

Belirlenen 35 ekolojik çiftlik girişimcisiyle yüz yüze görüşülerek, aktivitelerin çeşitlerini
ve özelliklerini, yarattığı değer ve çekiciliklerini, ekoturizm açısından faydalarını içeren
açık uçlu anket soruları sorulmuştur. Bu sorular;
1-Düzenlediğiniz açık hava aktiviteleri nelerdir?
2- En çok hangi açık hava aktiviteleri ilgi çekmektedir?
3- Sizce açık hava aktivitelerinin ekoturizmi çekici kılmada etkisi var mıdır?
4-Açık hava aktivitelerinden sonra turistlerde o aktivitelerin yarattığı değeri açıklayabilir
misiniz?
5- Sizce ekolojik çiftliklerde yapılan açık hava aktiviteleri yeterli midir?
Bu sorulara alınan cevaplar kapsamında bu çiftliklerde; doğa yürüyüşleri, yoga
meditasyon, atlı safari, bisiklet turları, sualtı dalış, ağaç ve kaya tırmanışı, modern
danslar, balık tutma, yaban hayatı gözlem, mantar toplama ve seramik yapımı, ahşap ve
batik boyama, ebru sanatı gibi aktivitelerin yapıldığı belirlenmiştir.
Bu aktivitelerden doğa yürüyüşü, yoga meditasyon, atlı safari ve bisiklet turlarına ilginin
yoğun olduğu ve ekoturizme ve çiftliklere bakış açısını olumlu yönde etkilediği
görüşlerine ulaşılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yerel kültürlerin öneminin artan turist tercihleri ile farkına varılması, bu kültürlerin
devamlılığına yönelik çabaları arttırma zorunluluğunu doğurmaktadır. Ülkemizde de
Ege bölgesinin önemli turizm merkezi Muğla’da yer alan ekolojik çiftlikler yerel
kültürdeki aktiviteleri halen yaşatarak uygulamakta ve kültürel değerlere katkı
sağlamaktadır. Bu nedenle bu aktivitelerin varlığı hem kültürün devamını hem de turist
çekiciliğinin artmasına imkân tanımaktadır.
Ekolojik çiftliklerde gerçekleştirilen aktivitelerin rekreasyonel turizme uygun olduğu,
ebru sanatı ile doğa yürüyüşü, atlı safari, bisiklet turları gibi bazı aktivitelerde yerel
halkla kaynaşmanın ekoturistlerde olumlu değerler yarattığı, ekoturizmi çekici kıldığı ve
bu çiftliklerde rekreasyonel etkinliklerin daha çok arttırılması gerekliliği sonucuna
ulaşılmıştır.
KAYNAKÇA
Altan, Ş. (2006). Türkiye’de Ekoturizm Uygulamaları ve Ekonomiye Katkıları. (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı,
Niğde.
Argan, M. (2013). Rekreasyon Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları.

1423

Başoğlu, D., U, (2011). İstanbul İli, Bahçelievler Belediyesi Sorumluluğundaki Spor Salonlarının
Rekreasyon Sporları Ve Rekreasyon Liderleri Açısından Geliştirilmesi Ve Faydalılık Durumu
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
Anabilim Dalı, İstanbul.
Erdoğan, Nazmiye (2003). Çevre ve (Eko)Turizm. Ankara: Erk Genel Yayın Dağıtım.
Kınalı, N. (2014). Destinasyonun Turistik Çekim Gücü İçerisinde Bölge Mutfağının Önemi Ve Erzurum
Mutfağı Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Anabilim Dalı, Erzurum.
Orel, F. D., Yavuz, C. (2003), Rekreasyonel Turizmde Müşteri Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Pilot Çalışma, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (11), 61-76.
Ozdağ, S., Aytekin, U. ve Aykora, E. Yerel Yöneticilerin Rekreatif Etkinlik Anlayışları Ve Uygulamaları,
Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, 2 (2), 42-50.
Sabbağ, Ç., Aksoy, E. (2011), Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri: Adıyaman
Örneği, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 10-23.
Stein, T.V., Clark, J. K. ve Rickards, J. L. (2003). Assessing Nature’s Role İn Ecotourism Development in
Florida: Perspectives Of Tourism Professionals and Goverment Decision-Makers, Journal Of Ecotourism, 2
(3), 155-172.
Tekin, M., Kasalak, A. M. (2013). Yeni Bir Girişimcilik Eğilimi: Ekoturizm Çiftlik Girişimciliği. Uluslararası
Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiri Kitabı, 381-390.
Yurcu, G., Kasalak, M.A. (2016). Ekoturizm Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi: Aydın İli
Sultanhisar İlçesi Örneği. Türk Yaşam Bilimleri Dergisi, 1/1: 46-51.

1424

TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER BEKLENTİLERİNİN TESPİT EDİLMESİ:
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ’NDE BİR ARAŞTIRMA
Mustafa BOZ
Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
mkoyuncu34@gmail.com
Polat YÜCEKAYA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
polatyucekaya@gmail.com
Özkan İMAMOĞLU
Öğ.Gör., Amasya Üniversitesi
ozkan.imamoglu@amasya.edu.tr
Karahan KARA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
E-mail: karahan.kara@hotmail.com

ÖZET
Bu çalışmada turizm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarında öğrenci olan
gelecekteki turizm çalışanlarının kariyer beklentilerinin nasıl şekillendiği
incelenmektedir. Bu amaçla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi turizm öğrencilerinin
sektörün çalışma koşullarına, istihdam olanaklarına ve kariyer beklentilerine ilişkin
görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 2016 yılı Şubat - Mart aylarını kapsayan dönemde
halen öğrenim gören 237 fakülte ve 160 turizm meslek yüksek okulu öğrencisi olmak
üzere 397 öğrenci ile anket uygulanarak veri toplanmıştır.
Araştırmanın amacına uygun istatistiki veri analiz teknikleri kullanılarak analizler
yapılmıştır. Elde edilen verilere güvenilirlik analizi, frekans analizi, faktör analizi, t testi
ve anova analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları hem verilen turizm eğitimine yönelik
olarak, hem de sektörün potansiyel çalışanlarının sektöre yönelik bakış açıları için
üzerinde düşünülmesi gereken sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre turizm
öğrencilerinin kariyer beklenti konuları ve önem dereceleri tespit edilmiştir. Bununla
beraber turizm öğrencilerinin kariyer algılarında cinsiyete göre istatistiki olarak anlamlı
bir farklılık olmadığı, fakat öğrencilerin bulundukları sınıflarına göre farklılık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Kariyer beklentileri, Turizm sektöründe çalışma isteği
GİRİŞ
Turizm, sağladığı gelir, istihdama katkısı ve diğer sektörlere verdiği katkılar nedeni ile
çok önemli bir sektördür (Aymankuy ve Aymankuy, 2013:2). Hizmet alan ve hizmet
sunumu yapan kişinin etkileşiminin yoğunluğu bir sektör olması nedeniyle, müşteri
memnuniyetinin ve sadakatinin sağlanmasında çalışan personelin tutum ve davranışları
büyük önem arz etmektedir (Jiang ve Tribe, 2009). Çocukların ve gençlerin toplum
yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine,
kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım
etme, terbiye olarak tanımlanan eğitim (TDK sözlük, Erişim tar: 29.07.2016), kalıcı
davranış değişikliği yaratarak kişilerin kariyerlerinde ilerlemelerinde itici rol
oynamaktadır. Kariyer ise, TDK sözlüğünde bir meslekte zaman ve çalışmayla elde
edilen aşama, başarı ve uzmanlık olarak tanımlanmaktadır. “Bireysel açıdan kariyer
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sözcüğü, bir işe sahip olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Buna göre kariyer daha
çok para, sorumluluk, prestij ve mesleki saygınlık elde etmeyi ifade etmektedir” (Çavuş
ve Kaya, 2015:103). Turizm eğitimi almakta olan öğrenciler turizm sektörünün potansiyel
birer çalışanıdırlar. Bu nedenle hem turizm eğitimi veren kurumların etkinliğinin hem de
bu eğitimi alan öğrencilerin durumlarının incelenmesi gerekmektedir.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde; Çavuş ve Kaya (2015), Kırgızistan Manas Üniversitesi
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planları ve turizm sektörüne
yönelik tutumlarını belirlemek maksadıyla 143 öğrenci ile yaptıkları çalışmada,
öğrencilerin çoğunluğunun turizm sektöründe kariyer yapmak istediklerini ve turizm
sektörün genel yapısından kaynaklanan olumsuzluklara rağmen, turizm sektöründe
çalışmaya yönelik tutumlarının olumlu olduğunu tespit etmişlerdir. Kozak ve Kızılırmak
(2001), staj yapmanın öğrenciyi sektörden soğuttuğunu ve olumsuz tutum
geliştirilmesine neden olduğunu tespit etmişlerdir. Aktaş ve Boyacı (1992) ise,
yükseköğretim kurumlarının verdiği turizm eğitiminin öğrenciler için sektöre hazırlık
noktasında yetersiz kaldığını ve beklentileri karşılamadığını tespit etmişlerdir. Gezen ve
Köroğlu(2014), Balıkesir Üniversitesinde turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek ve
kariyer seçimine etki eden unsurları belirlemek, öğrencilerin demografik özellikleri ile
ilişkiyi tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, turizm eğitimi alan öğrenciler için
mesleki yetkinlik, hayat tarzı, girişimcilik gibi unsurların daha önemli olduğunu ve bu
unsurların, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, mesleği seçmede etkili olan durumu ve mezuniyet
sonrası mesleği yapma isteklerine göre farklılıklar gösterdiğini tespit etmişlerdir.
Çalışmanın önemi; turizm, ülkelerin ekonomik gelişimini destekleyen ve önemli katkılar
sağlayan sektörlerden biri olması sebebiyle, bu sektörde istihdam edilecek olan
öğrencilerin sektöre bakış açılarının belirlenerek, olumsuzluk yaratan başlıca nedenlerin
tespiti ve giderilmesi ile çalışan mutluluğunun teminine katkı sunulmasıdır. Bu yolla
hem sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek motivasyonlu ve iyi eğitimli bireylerin çalışma
hayatına katılması sağlanacak; hem de sektörün ihtiyaçları ile beklentilerini aynı
doğrultuda birleştirebilmiş personel adaylarının, daha sağlıklı kariyer planı yapmalarına
katkı sunmak hedeflenmektedir.
METODOLOJİ
Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Bu araştırmanın amacı; Turizm öğrencilerinin aldıkları turizm eğitimlerini, turizm
sektörüne bakış açılarını, sektörün çalışma koşullarına ilişkin düşüncelerini ve bu
sektördeki kariyer beklentilerine ilişkin durum tespiti yapmaktır. Araştırma evrenini
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi oluşturmaktadır. Araştırmanın kısıtları zaman ve
maliyet kısıtıdır.
Araştırmanın Yöntemi ve Modeli
Bu çalışmada ana kütlenin büyüklüğünden dolayı örneklem kullanılmıştır. Bir
araştırmada evrenin bütün özelliklerini yansıtan parçasının seçilmesine örneklem denir.
Örneklem evrenin bir parçasıdır ve istatistiksel açıdan büyük önem taşımaktadır.
Örneklemin en önemli özelliği yansız ve temsili olmasıdır (Kaptan, 1983:135).
Çalışmada Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi turizm öğrencilerinden olasılığa dayalı
olmayan (önyargılı) örnekleme yöntemlerinden kota örnekleme yöntemi kullanılarak ve
yüz yüze anket uygulanarak veri toplanmıştır. Olasılığa dayalı olmayan örnekleme
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tekniği araştırmacıya, kendi yargısına güvenerek oluşturacağı bir dizi alternatif
örnekleme tekniği sunar (Altunışık vd, 2012:141).
Tabakalı (zümrelere göre) örneklem, sınırları saptanmış bir evrende alt tabaka ve alt
birim grupların varlığında kullanılır (Yıldırım ve Şimşek, 2005:133). Başka bir ifade ile
değişkene ilişkin evrende var olan özelliklerin örnekte de aynı oranda temsil edilmesidir.
Kota örnekleme yöntemi tabakalı örneklemenin tesadüfi olmayan biçimidir. Tüketim
kalıplarının belirlendiği bir çalışmada evrenin özelliklerinin temel belirleyicilerinden biri
yaştır. Kota örneklemde evreni oluşturan yaş grupları aynı oranda örnek kütleye
yansıtılır (Altunışık vd, 2012:140).
Turizm fakültesi öğrencileri birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar gruplara ayrılmış ve
her gruptan öğrenci sayıları ile orantılı olarak eşit ağırlıklı gruplar oluşturulmuştur. Bu
şekilde toplam örneklem içinde her sınıfa, eşit düzeyde veya evrendeki oranı ölçüsünde
temsil olanağı sağlanmıştır. Bu amaçla 400 anket uygulanmış, anketlerden 397 anket
geçerli sayılarak değerlendirmeye alınmıştır.
Çalışmada kullanılan anket Casado (1992), Roney ve Öztin (2007), Lu ve Adler (2009),
Brown, (2011) ile Yıldız(2013) çalışmalarından uyarlanarak hazırlanmıştır. Anket soruları
Likert ölçeğinde hazırlanmış olan ve cevaplar “kesinlikle katılmıyorum” ile “kesinlikle
katılıyorum” arasında olacak şekilde hazırlanan yirmi dört soru; “çok önemli” ile “hiç
önemli değil” aralığında ölçeklendirilen yedi soru ve çoktan seçmeli onbeş soru olmak
üzere toplam kırk altı sorudan oluşmaktadır. Regresyon dahil bir çok, çok değişkenli
analiz için örnek büyüklüğünün çalışmada kullanılan değişken sayısının birkaç katı
(tercihen 8-10 katı) olmasına dikkat edilmelidir (Altunışık ve diğ., 2012:138).
Çalışmamızda değişken sayısı kırk altı olup veri analizi için gerekli anket sayısı 368’dir.
Anket formlarıyla elde edilen veriler istatistik paket programı olan SPSS 20 (Statistical
Packages for Social Sciences) ile analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan anket ölçeğine
güvenilirlik analizi, faktör analizi, t testi ve anova analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada
araştırma soruları şu şekilde oluşturulmuştur:
Öğrencilerin turizm sektöründe çalışarak elde edeceği kazanımların önem dereceleri
nelerdir?
Öğrenciler mezun olduğunda kendilerini turizm sektöründe çalışmaya ne kadar hazır
hissetmektedirler?
Öğrencilerin turizm sektörüne yönelik tutumları cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır?
Öğrenciler turizm sektörüne yönelik tutumları sınıflarına göre yada okula göre
(Fakülte/MYO) değişmekte midir?
Turizm öğrencilerinin kariyer beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla aşağıdaki
hipotezler kurulmuştur.
H1: Katılımcıların turizmde kariyer algıları cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık vardır.
H2: Katılımcıların kariyer algıları bulundukları sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılık vardır.
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BULGULAR VE TARTIŞMA
Demografik Bulgular
Örneklemin demografik sorulara verdiği yanıtlara göre katılımcıların %44,6’i kadın; %
55,4’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların öğrenci oldukları sınıflar
incelendiğinde %13,1’i lisans birinci sınıf; %15,6’sı lisans ikinci sınıf; %16,4’ü lisans
üçüncü sınıf; %16,4’ü lisans dördüncü sınıf; ve %20,2’si MYO birinci sınıf; %20,2’si MYO
ikinci sınıf öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların bölümleri incelendiğinde ise:
%30,7’sinin Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği bölümünde; %15,6’sının Turizm
İşletmeciliği bölümünde örgün öğretim gördüğü; %13,7’sinin Turizm İşletmeciliği İkinci
öğretim öğrencisi olduğu; %40,4’ünün MYO öğrencisi olduğu tespit edilmiştir.
katılımcıların üniversite tercihleri incelendiğinde turizm bölümünü kaçıncı tercih olarak
yaptığı incelendiğinde ise: %49,9’unun ilk üç tercihlerinde turizm bölümü istedikleri;
%22,4’ünün 4 ile 7. tercihlerinde turizm bölümüne yer verdikleri anlaşılmaktadır.
Katılımcıların Staj Tamamlama Durumlarına bakıldığı takdirde: %32,2’sinin stajlarını
tamamlamış; %62,8’inin ise stajlarını henüz tamamlamamış oldukları anlaşılmaktadır.
Katılımcıların %62,2’sinin turizm sektöründe iş deneyimlerinin olmadığı; %37,8’inin daha
önce turizm ile ilgili bir işte çalıştıkları anlaşılmaktadır. Turizm öğrencisi katılımcıların
%57,4’ünün mezuniyet sonrası turizmde çalışmak istedikleri; %18,6’sının turizm
sektöründe çalışmak istemedikleri ve %23,4’ünün ise kararsız oldukları tespit edilmiştir.
Katılımcıların çalışmak istedikleri iş kolları ise %36,3’ü tur operatörü/ seyahat
acentesinde; %29,7’si konaklama işletmelerinde; %15,9’u havayolu taşımacılığında ve
%9,6’sı ise restoran/bar işletmelerinde çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların
turizmde kazanmayı bekledikleri maaş incelendiğinde %41,3’ünün 2001-2700 TL
arasında bir maaş bekledikleri; %24,7’sinin 1300-2000 TL arasında bir maaş almayı;
%16,9’unun ise 2701-3400 TL arasında ve %10,3’ünün ise 4001 TL ve üzeri bir maaş elde
etmek istedikleri anlaşılmaktadır. Katılımcıların %37,5’i 41-50 saat arasındaki bir haftalık
çalışma saati beklentisinde olduklarını; %27,5’i 30-40 saat arası haftalık çalışma saati
beklentisinde olduklarını ifade etmişlerdir. Diğer katılımcılar ise haftalık 50 saatten daha
fazla bir çalışma saati beklentisinde olduklarını beyan etmişlerdir. Katılımcı öğrencilerin
%29,2’si mezuniyetten beş yıl sonra kendisini tur rehberi olarak; %9,8’i genel müdür;
%7,8’i yiyecek/içecek müdürü; %7,1’i kendisini resepsiyonist; %6,5’i ise yönetici asistanı
olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %84,8’i kendilerini mezuniyetten
sonra sektörde çalışmak için yeterli derecede kalifiye bulduklarını belirtmişlerdir.
Tablo1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
FREKANS

%

Bölümü

FREKANS

%

220

55,4

Cinsiyet

Seyahat İşl. ve Turizm
Rehberliği
Turizm İşletmeciliği ÖÖ

122
62

15,6

Kadın

177

44,6

Turizm İşletmeciliği İÖ
MYO1

53
80

13,7
20,2

Sınıfı
1

52

13,1

MYO2

80

20,2

2

62

15,6

3

65

16,4

30,7

Kaçıncı Tercih

Erkek

1-3

198

49,9

4

58

14,6

4-7

89

22,4

MYO1

80

20,2
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8-11

37

9,3

MYO2

12-15

38

80

20,2

9,6

Staj Tamamlama Durumu

35
Turizmde Çalışılmak İstenen İş Kolu

8,8

Evet

128

32,2

Hayır

269

67,8

Havayolu taşımacılığı

63

15,9

Turizmde İş Deneyimi

Konaklama İşletmesi

118

29,7

Var

247

62,2

38

9,6

Yok

150

37,8

144

36,3

Mezuniyet sonrası turizmde çalışma isteği

34

8,6

Evet

230

57,4

Hayır

74

18,6

Kararsız

93

23,4

16+

Restoran/Bar
Tur
operatörü/
acentesi
Diğer

Seyahat

Turizmde Beklenen Maaş
1300-2000 TL

98

24,7

164

41,3

2701-3400 TL

67

16,9

3401-4000 TL

27

6,8

41

10,3

30-40 saat

109

27,5

41-50 saat

149

37,5

Mezuniyette Turizmde Çalışmaya Ne Kadar
Hazırsın

51-60 saat

78

19,6

Vasıfsız

6

1,5

61-70 saat

42

10,6

54

13,6

71 saat ve +

19

4,8

Biraz Vasıflı
Yeterli
derecede
kalifiye

137

34,5

İyi seviyede kalifiye
Çok iyi seviyede
kalifiye

149

37,5

51

12,8

Toplam

397

100

2001-2700 TL

4001 TL ve +
Çalışma Saati Beklentiniz

Toplam

397

100

Mezuniyetten 5 yıl sonra hangi pozisyonda
olursunz
Tur rehberi
116
29,2
Genel müdür
Yiyecek-içecek
müdürü

39

9,8

31

7,8

Resepsiyonist

28

7,1

Yön. asistanı

26

6,5

Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi
Güvenilirlik Analizi
Ölçeği oluşturan soruların birbiri ile tutarlı, ilişkili, anlaşılır ve yeterli sayıda olması
gerekmektedir. Güvenilirlik kavramı yapılan her ölçüm için gereklidir, çünkü
güvenilirlik bir test ya da ankette yer alan soruların birbirleri ile olan tutarlılığını ve
kullanılan ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade eder (Kalaycı, 2014:403).
Bu sebeple yapılacak olan analizlerde temel teşkil eder. Güvenilirlik ölçümü için pek çok
model kullanılmakta olup bu çalışmada alfa modeli kullanılmıştır. Bu yöntemde ölçekte
yer alan soruların homojen bir yapı gösteren bir bütünü ifade edip etmediği araştırılır.
Ölçekte yer alan soruların varyansları toplamının genel varyansa ortalanması ile elde
edilen 0 ile 1 arası değer alan bir katsayıdır. Alfa katsayısına bağlı olarak ölçeğin
güvenilirliği şu şekilde yorumlanır: 0,00 ile 0,40 arası ölçek güvenilir değildir; 0,40 ile
0,60 arası ölçek güvenilirliği düşüktür; 0,60 ile 0,80 arası ölçek oldukça güvenilir; 0,80 ile
1,00 arası ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Kalaycı, 2014: 405). Çalışmada
kullanılan ölçeklere ait güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.

1429

Tablo 2: Güvenilirlik Analizi
Ölçekler
Kariyer algı ölçeği

Cronbach's Alpha
,740

Soru Sayısı
24

Yapılan güvenilirlik analizi sonuçlarına göre kariyer ölçeği 0,74 olarak tespit edilmiş
olup, ölçeğin güvenilirliği yüksek seviyededir.
Geçerlilik Analizi
Geçerlilik, bir test veya ölçeğin ölçülmek istenen şeyi ölçme derecesidir(Altunışık ve diğ.,
2012:123). Uygulamada yapı, içerik, öngörüsel ve ölçüt geçerliliği en sık kullanılan
geçerlilik testleridir. Bu yöntemde ölçülmeye çalışılan özellikle alakalı, istenilen
özelliklerin olup olmamasına bakılır. Bu yolla ölçeğin neden doğru olduğu ortaya
konulmaya çalışılır. Bu amaçla faktör analizi uygulanır (Karasar, 2005:152). Faktör
analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az sayıda kavramsal
olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) bulmayı, keşfetmeyi amaçlayan çok
değişkenli bir istatistik olarak tanımlanabilir (Altunışık ve diğ., 2012:265).
KMO (Örneklem Yeterlilik Ölçütü) değeri ne kadar büyük ise veri seti faktör analizine o
kadar uygun denilmektedir. KMO değeri 0,90 ve üzeri ise mükemmel; 0,80 - 0,90 arası ise
çok iyi; 0,70 - 0,80 ise iyi; 0,60 - 0,70 ise orta; 0,50 - 0,60 ise zayıf; 0,50’nin altında ise kabul
edilemez olarak değerlendirmektedir (Kalaycı, 2014:322). Veri setinin örneklem
büyüklüğünün yeterliliği testi için ise, Bartlett Küresellik Testi (Bartlett’s Test of
Sphericity) uygulanmıştır.
Tablo 3: KMO and Bartlett's Test
Kariyer Algısı Ölçeği
,786
1914,338
276
,000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Approx. Chi-Square
Bartlett's Test of Sphericity
df
Sig.

Tablo 3’te verilen ölçege ait KMO değeri ,786 olarak bulunmuş ve iyi seviyededir. Veri
setinin KMO değeri 0,50’nin üzerinde olduğundan ve Bartlett testi de p=0,00 önem
derecesinde anlamlı olduğundan veri seti faktör analizine uygun bulunmuştur. Ölçeğe
ilişkin yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 4’ te görülmektedir.
Tablo 4: Turizmde Kariyer Algısı Ölçeği Faktör Analizi
Faktör
Yükü

Faktörler ve Değiskenler
Faktör 1 – Kariyer Olanakları
Turizm sektöründe çalışarak iyi para kazanılacağını
düşünüyorum.
Üniversitede turizm konulu eğitim almak kariyer gelişimi için
doğru bir yatırımdır
Turizm sektöründe çalışarak yeni insanlarla tanışmak olumlu
bir deneyimdir
Turizm sektöründe terfi fırsatları yeterlidir.
Genel olarak turizm sektöründe çalışmanın avantajları
dezavantajlarından fazladır
Faktör 2 – Turizmde İş Güvencesi
Turizm ile ilgili işler (meslekler) diğer mesleklerden daha

1430

Varyansın
Açıklanma
Oranı
%17,172

,767
,676
,635
,569
,543
%11,523
,663

Cronbach’s
Alpha

saygındır.
Turizm sektöründe gelişmeleri yakından takip ederim.
Turizmde üniversite mezunu olmayan pek çok yönetici bu
sektörde
çalışan
ve
üniversite
mezunu
olanları
kıskanmaktadır.
Turizm sektöründe çalışmak güvenli bir gelecek sağlar.
Bu sektörde çalışarak emekli olabileceğimi düşünüyorum
Turizm sektöründe çalışmak için üniversite derecesi
kesinlikle gereklidir
Faktör 3 – Çalışma Şartları
Turizm sektöründe çalışma saatlerinin uzun olduğunu
düşünüyorum
Turizm sektöründe işletmelerin çalışan motivasyonunu
önemsemediklerini düşünüyorum
Turizm sektöründe çalışmak fiziksel olarak yorucu ve
streslidir.
Turizm sektöründe çalışanlara hak ettiğinin altında ücret
verildiğine inanıyorum
Faktör 4 – Turizme Yönelik Eğitim
Fakültedeki uygulamalı ders sayısı ve kalitesi yeterli
düzeydedir.
Fakültede verilen eğitimin beni sektöre iyi hazırladığını
düşünüyorum
Faktör 5 – Turizm Sektörüne Bakış
Turizmde cinsiyet ayrımcılığı vardır.
Turizm sadece tatilciler için eğlenceli bir sektördür.
Turizmdeki çalışma şartları aile hayatını olumsuz etkiler
Staj /sektörde çalışma sonrası, turizm sektörüne bakışım
olumsuz yönde değişti
Faktör 6 – Turizm Deneyimi
Turizm sektöründe çalıştığım için çevremdekilerin hakkımda
olumsuz düşünmelerinden endişe ediyorum.
Okuldan mezun olunca ne hangi iş kolunda çalışacağıma
karar verdim.
Bu meslekte eğitim kadar, deneyim de önemlidir
TOPLAM

,658
,575
,551
,511
,433
%7,892
,771
,654
,636
,527
%4,920
,826
,809
%4,714
,797
,588
,493
,433
%4,435
,619
,592
,466
%50,656

,740

Faktör analizi sonucuna göre turizmde kariyer ölçeği altı faktör altında toplanmaktadır.
Bunlar kariyer olanakları, turizmde iş güvencesi, çalışma şartları, turizme yönelik eğitim,
turizm sektörüne bakış, turizm deneyimi boyutlarıdır. Toplam açıklanan varyans
%50,656 olarak tespit edilmiştir. Kariyer olanakları faktörü varyansın %17,172’sini
açıklamaktadır. Turizmde iş güvencesi faktörü varyansın %11,5231ünü açıklamaktadır.
Çalışma şartları varyansı %7,892 oranında açıklamaktadır. Turizme yönelik eğitim
faktörü varyansın %%4,920’sini açıklarken, turizm sektörüne bakış faktörü varyansın
%4,714’ünü açıklamaktadır. Son faktör olan turizm deneyimi ise varyansın %4,435’ini
açıklamaktadır.
Tablo 5: T Testi
Cinsiyet
Erkek

N

Mean

Standart Sapma

220

3,4833

,46581
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Kadın

177

3,5647

,39114

Tablo 6: T Testi (Cinsiyete Göre Fark Analizi)

Cinsiyetlerine göre

Varyanslar Eşit
Varyanslar Eşit
Değil

Varyansların
eşitliği
F

t-testi
Sig.
(Önem)

t

Df
(Serbertlik
Derecesi)

Sig.
(2tailed)

95%
güven
aralığında fark
Lower

Upper

3,907

,049

-1,857

395

,064

-,0814

,0438

-1,892

394,263

,059

-,0814

,0430

Katılımcıların turizmde kariyer algıları ortalamalarının cinsiyete göre istatistiksel olarak
anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklerle t
testi kullanılarak analiz edilmiştir. Tablo 6’da gösterilen analiz sonuçlarına göre
katılımcıların algıladıkları kariyer ortalamaları cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır
(F=3,907 ve p>0,05). H1 hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 7: ANOVA (Sınıflara göre fark analizi)
Sınıflara göre

Gruplar
arası
Gurup içi
Toplam

Kareler
toplamı

df
(Serbestlik
derecesi)

Ort.
Karesi

F

Sig.
(Önemlilik)

5,389

5

1,078

6,046

,000

69,706
75,095

391
396

,178

Katılımcıların kariyer algıları ile bulundukları sınıfa göre istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla ANOVA testi kullanılarak analiz
edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarına veriler normal dağılıma uygun olup, varyanslar
homojen olmadığı için post hoc testlerinden Games - Howell kullanılmıştır.
Tablo 8: Post Hoc Testi (Games-Howell)
Mean Difference Std.
(I-J)
Error

1

GamesHowell

2

3

2
3
4
myo1
myo2
1
3
4
myo1
myo2
1
2
4

,06793
,17949
,04587
-,15593
-,10958
-,06793
,11156
-,02206
-,22386*
-,17750
-,17949
-,11156
-,13362

,06418
,06670
,05864
,07133
,06527
,06418
,07272
,06540
,07698
,07140
,06670
,07272
,06788
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Sig.

,897
,085
,970
,252
,548
,897
,643
,999
,048
,135
,085
,643
,367

95% Confidence Interval
Upper
Bound

Lower
Bound

-,1182
-,0139
-,1243
-,3623
-,2984
-,2541
-,0989
-,2116
-,4463
-,3839
-,3729
-,3220
-,3303

,2541
,3729
,2160
,0505
,0792
,1182
,3220
,1675
-,0014
,0289
,0139
,0989
,0631

4

myo1

myo2

myo1
myo2
1
2
3
myo1
myo2
1
2
3
4
myo2
1

-,33542*
-,28906*
-,04587
,02206
,13362
-,20180
-,15544
,15593
,22386*
,33542*
,20180
,04635
,10958

,07910
,07368
,05864
,06540
,06788
,07244
,06647
,07133
,07698
,07910
,07244
,07790
,06527

,001
,002
,970
,999
,367
,066
,186
,252
,048
,001
,066
,991
,548

-,5639
-,5020
-,2160
-,1675
-,0631
-,4113
-,3476
-,0505
,0014
,1069
-,0077
-,1784
-,0792

-,1069
-,0762
,1243
,2116
,3303
,0077
,0367
,3623
,4463
,5639
,4113
,2711
,2984

2

,17750

,07140

,135

-,0289

,3839

3

,28906*

,07368

,002

,0762

,5020

4

,15544

,06647

,186

-,0367

,3476

myo1

-,04635

,07790

,991

-,2711

,1784

Lisans öğrencilerinden birinci sınıflar ile ikinci sınıflar ve dördüncü sınıflar arasında
kariyer algısında anlamlı (p<0,05) farklılık mevcuttur. Aynı şekilde MYO öğrencileri
birinci sınıflar ile ikinci sınıflar arasında da istatistiki olarak anlamlı (p<0,05) farklılık
mevcuttur. H2 hipotezi kabul edilmiştir. Turizm öğrencileri için gelecekteki kariyer
beklentilerinde önem arz eden konular ve önem dereceleri tablo 9 da gösterilmektedir.
Tablo 9: Kariyer Beklenti Konuları ve Önem Dereceleri

Çok iyi para
kazanma
imkanı
Seyahat
imkanı
İş güvencesi
Mücadele ve
gayret
gerektiren
mevki
elde
etme
Terfi
imkanının
fazlalığı
Kişisel ilgi ve
menfaatlerimi
takip edecek
zamana sahip
olma
Kolay
iş
bulabilme
imkanı

Önemli değil

Önemsiz

Önemli

,8

Ne önemli ne
önemsiz
43
10,8

1

,3

3

7

1,8

10
5

157

39,5

193

48,6

3

,8

36

9,1

134

33,8

217

54,7

2,5
1,3

20
12

5
3

63
55

15,9
13,9

107
156

27
39,3

197
169

49,6
42,6

7

1,8

16

4

73

18,4

137

34,5

164

41,3

16

4

29

7,3

74

18,6

122

30,7

156

39,3

8

2

12

3

65

16,4

127

32

185

46,6
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Çok önemli

Katılımcıların verdikleri cevaplar incelendiğinde para kazanma imkanı, seyahat imkanı,
mücadele ve gayret gerektiren mevki elde etme, terfi imkanının fazlalığı, kişisel ilgi ve
menfaatlerimi takip edecek zamana sahip olma, kolay iş bulabilme imkanı çok önemli
olarak belirtilmektedir.
SONUÇ
Rekabetin en önemli kaynağı olan insan unsurunun performansındaki artış, örgütün
başarısını da beraberinde getirecektir. Şayet insan sevdiği işi yaparsa göstereceği
performans da artacaktır. Bu nedenle gelecekte turizm sektöründe çalışacak olan iş
gücünün önemli bir parçası olan fakülte ve yüksek okul öğrencilerinin kariyerleri için
beklentilerinde para kazanma imkanı, seyahat imkanı, mücadele ve gayret gerektiren
mevki elde etme, terfi imkanının fazlalığı, kişisel ilgi ve menfaatlerimi takip edecek
zamana sahip olma, kolay iş bulabilme imkanı çok önemli olarak tespit edilmiştir.
Yükseköğretimde turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer beklentilerini anlamak, hem
sektör hem de eğitim veren kurum açısından son derece önemlidir. Memnun olmuş
öğrenci sektörde aranan, performansı yüksek ve eğitimli bireyler olarak iş gücü
oluşturacaklar; böylelikle işletme performansına önemli katkı yaparak sürdürülebilir
kara ulaşmada rekabet unsurunun kaynağını teşkil edeceklerdir. Araştırma
hipotezlerinden H1 hipotezi reddedilmiş; H2 hipotezi ise kabul edilmiştir. Daha sonraki
araştırmacılar için farklı bölgelerdeki üniversitelerde araştırma yaygınlaştırılarak ülke
genelindeki turizm öğrencilerinin kariyer beklentileri tespit edilebilir.
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HATIRLANIR TURİZM DENEYİMİ (MTES) ÖLÇEĞİ’NİN GÜVENİLİRLİK VE
GEÇERLİLİK ÇALIŞMASI
Reyhan ARSLAN AYAZLAR
Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
reyhanayazlar@mu.edu.tr
ÖZET
Bu çalışmada Kim, Ritchie ve McCormick’in 2012 yılında geliştirmiş oldukları Hatırlanır
Turizm Deneyimi (Memorable Tourism Experience Scale-MTES) ölçeğinin Türkçe formda
güvenilirlik ve geçerlilik analizlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Didim’de turistik
bir tura katılan bireylerden veri elde edilmiştir. Veri setinin analizinde doğrulayıcı faktör
analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre orijinal ölçekte yer alan 7 boyut ve 24
ifade, bu çalışmada 7 boyut ve 19 ifade ile desteklenmiştir. Analizlere göre hatırlanır
turizm deneyimi ölçeğinin Türkçe formda güvenilir ve geçerli olduğunu söylemek
mümkündür. Çalışmada yenilik, bilgi ve canlanma boyutlarının en etkili boyutlar olduğu
belirlenmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda uygulamaya yönelik önerilere yer
verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hatırlanır turizm deneyimi, güvenilirlik, geçerlilik
GİRİŞ
Pine ve Gilmore’un 1999 yılında tartıştığı üzere dünya ekonomisi son yıllarda hizmet
tabanlıktan deneyim tabanlığa doğru geri dönülmez bir şekilde önemli bir değişim
yaşamaktadır. Bir diğer deyişle ürünlerden ziyade deneyimlerin tüketilmesi yönünde bir
odaklanma söz konusudur (Pine ve Gilmore, 2012) Bu değişim dünya ekonomisindeki
birçok alanın etkilenmesi anlamına gelmektedir. Bu alanlardan biri de deneyim bazlı
etkinlikleri sıklıkla içermesi bakımından şüphesiz ki turizm endüstrisidir.
Günümüz turistinin tatillerinde eşsiz, tatmin edici ve çeşitlilik sağlayan deneyimler
yaşamak istedikleri (Azevedo, 2010; Lagiewski ve Zekan, 2006) göz önünde
bulundurulduğunda bu deneyimlerin tatil sonrasında da turistlerin günlük yaşamlarının
bir parçası olma olasılığı artmaktadır. Bu bağlamda hatırlanır turizm deneyimlerinin
gerek tatil sırasında gerekse tatil sonrasında turist tutum ve davranışlarını olumlu ya da
olumsuz yönde etkileme gücü bulunmaktadır. Destinasyonların artan rekabetinde de
turistlere hatırlanır deneyimler yaşatmanın önemi giderek artmaktadır (Kim ve Ritchie,
2014). Dolayısıyla gün geçtikçe destinasyonların sürdürülebilir bir rekabet için hedef
müşterilerine olağandışı, eşsiz ve unutulmaz turistik deneyimler yaşatılmasına
odaklanılmaktadır (Chandralal ve Valenzuela, 2013).
Hoch ve Deighton’a (1989) göre geçmiş deneyimlerin hafızada saklanmasının öneminin
ardında üç neden yatmaktadır: Bunlardan ilki birey bilgiyi geçmiş deneyimlerinden elde
ettiğinde bir ürünü satın almadaki ilgisi ve motivasyonu yüksek olmaktadır. İkinci olarak
tüketiciler geçmiş deneyimlerini daha değerli ve güvenilir bilgi kaynakları olarak
görmektedirler. Üçüncü ve son olarak geçmiş deneyimlerin gelecekteki davranışsal
niyetler üzerinde son derece güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Hatırlanır deneyimlerin
önemi gün geçtikçe artmakta buna karşılık destinasyon pazarlamasında bu durum göz
ardı edilerek destinasyonlardaki kolaylıklara odaklanan bir kalite hizmet anlayışı
sürdürülmektedir (Kim, Ritchie ve McCormick, 2012; Lagiewski ve Zekan, 2006;
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Chandralal ve Valenzuela, 2015). Günümüz anlayışında tatmin ve kalite kavramları
turistlerin aradıkları deneyim için yetersiz kalmaktadır (Kim vd, 2012). Dolayısıyla
pazarlamanın bu iki temel kavramı turistlerin gelecekteki davranışsal niyetlerini uzun
vadede şekillendirememektedir. Bu noktada destinasyon yöneticileri yeni yollara
başvurmalı ve deneyim-temelli yaklaşımlara odaklanmalıdır. Bunun bir doğal sonucu
olarak turizm akademisyenleri arasında da turist deneyimleri arkasında yatan psikolojiye
ilgi artmakta ve turist deneyimlerinin nasıl hatırlanır turizm deneyimlerine
dönüştürülebileceğine yönelik çalışmalara odaklanılmaktadır (Chandralal ve Valenzuela,
2015).
Yeni bir trend olan deneyim ekonomisine odaklanmanın neticesinde deneyim çıktılarının
nasıl ölçülebileceğine yönelik çalışmaların da arttığı görülmektedir (Brakus, Schmitt ve
Zarantonello, 2009; Oh, Fiore ve Jeong, 2007; Kim vd, 2012). Bu girişimler tüketici
deneyimlerini daha iyi anlayabilmek noktasında değer taşımaktadır. Bu anlamda
hatırlanır turizm deneyimlerini ölçmeye yönelik çeşitli ölçüm araçlarının geliştirildiği
görülmektedir. Bu ölçekler birbirlerinden çok farklı olmamakla birlikte hatırlanır turizm
deneyimlerinin oluşması için bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini
vurgulamaktadır. Söz konusu deneyimsel hususlar, turizm endüstrisinde deneyimli olan
seyahat acentaları ve tur operatörleri gibi işletmeler tarafından benimsendiği takdirde
gerçek birer turizm ürünü haline dönüştürülebilir. Bu durum, turistlerin kendi
unutulmaz deneyimlerini oluşturmaları için daha fazla fırsat anlamına gelmektedir. Bu
bağlamda Kim, Ritchie ve McCormick 2012 yılında hatırlanır turizm ölçeğini
geliştirmişlerdir. Bununla birlikte ölçeğin ulusal ve uluslararası literatürde yeterli ilgiyi
görmediğini söylemek mümkündür. Örneğin ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik
çalışmasının Kim ve Ritchie (2014) tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Araştırma
bulgularına göre 7 boyut ve 24 ifade Tayvan örnekleminde desteklenmiştir. Araştırmada
aynı zamanda söz konusu boyutların davranışsal niyete olan etkisi de incelenmiştir.
Bulgular anlamlılık ve bilgi boyutları dışında kalan tüm boyutların bireylerin davranışsal
niyetlerine etki ettiğini ortaya koymuştur. Chandralal ve Valenzuela (2013) 35 katılımcı
ile yaptıkları görüşmeler sonucunda hatırlanır turizm deneyiminin öncül ve sonuçlarını
ortaya koymuştur. Buna göre otantik yerel deneyimlerle karşılaştırma fırsatının
algılanması, deneyimin öneminin algılanması, algılanan deneyim yeniliği, sosyal
etkileşimler için fırsatların algılanması, deneyim boyunca karşılaşılan sürprizler ve
algılanan mutlu tesadüfler, algılanan yerel misafirperverlik, yerel rehberlerin algılanan
profesyonelliği ve algılanan anlamlılık unutulmaz turistik deneyimlerin öncülleri olarak
belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre yenilik arayan turistler hatırlanır turizm
deneyimleri yaşamak için aynı destinasyona yeniden gelmemekte ancak bu deneyimleri
yaşamaları için destinasyonu başkalarına önermektedirler. Geliştirilen ölçeğin diğer
kültürlerdeki güvenilirlik ve geçerliliğine yönelik az sayıda çalışmanın varlığından söz
etmek mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmada, hatırlanır turizm deneyimi ölçeğinin
Türkçe versiyonunda güvenilirlik ve geçerlilik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır.
HATIRLANIR TURİZM DENEYİMİ ÖLÇEĞİ
Hatırlanır turizm deneyim ölçeği geliştirmekle amaçlanan, “bir turistik deneyimi özel,
olağanüstü ve unutulmaz yapan nedir?” sorusuna cevap aramaktır. Bir diğer deyişle
güzel anıları tetikleyen unsurlar nelerdir? Bu unsurlar nasıl ölçülebilir? Yönetimsel
anlamda endüstri temsilcileri turistik deneyimlerin hatırlanır olmasını nasıl
kolaylaştırabilir? (Tung ve Ritchie, 2011). Kim vd (2012) hatırlanır deneyimlerin önemli
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olmakla birlikte turistlerin hafızalarından geri çağırdıkları bu deneyimlerin içeriklerinin
ne olduğuna dair sınırlı sayıda çalışma gerçekleştirilmesini eleştirmektedir. Buna ek
olarak söz konusu çalışmalarda sosyallik, keyif, mutluluk, rahatsızlık, suçluluk, üzüntü
ve endişe gibi sınırlı sayıda etkili hislere odaklanıldığı ifade edilmektedir. Bu bağlamda
araştırmacılar 2012 yılında hatırlanır turizm deneyimi adlı bir ölçek geliştirmişlerdir.
Kim vd’ye (2012) göre tüm turistik deneyimler hatırlanabilir özellikte değildir. Turistlerin
kişisel değerlendirmelerine dayanarak özenle seçilmiş yeniden yapılandırılmış olan
deneyimler akılda kalıcıdır bir diğer deyişle hatırlanabilir turistik deneyim kapsamına
girmektedir. Yazarlar hatırlanır turizm deneyimini ‘olumlu yönde hatırlanan ve olay
meydana geldikten sonra da geri çağrılan turizm deneyimi’ olarak tanımlamaktadır.
Yazarlar ölçeği geliştirirken literatürde yer alan turizm deneyimlerini bir arada
toplamışlardır. Bu ön çalışma ile 85 ifade ve 16 boyut elde edilmiştir: hedonizm,
dinlenme, uyarılma, canlanma, kötü hisler, sosyal etkileşim ve yerel kültür, mutluluk,
anlamlılık, bilgi, zorluk, değer değerlendirmesi, hizmet değerlendirmesi, beklenmedik
olaylar, dahil olma, yenilik ve katılım. Ölçeğin sadeleştirilmesi aşamasından sonra ölçek
24 ifade ve 7 boyut ile desteklenmiştir. Bu boyutlar hedonizm (4 ifade), dahil olma (3
ifade), yenilik (4 ifade), sosyal etkileşim ve yerel kültür (3 ifade), canlanma (4 ifade), bilgi
(6 ifade) ve anlamlılıktır (3 ifade). Söz konusu boyutlar toplam varyansın %75,89’unu
açıklamaktadır. Ölçekte yer alan ifadelerin faktör yükleri .62 ile .96 arasında
değişmektedir. Güvenilirlik açısından birleşik güvenilirlik hesaplanmış ve boyutların .83
ile .88 arasında değerlere sahip olduğu belirlenmiştir (Kim vd., 2012).
Kim vd (2012) hatırlanır turistik deneyimlerin yaşanmasında yedi boyutun etkili
olduğunu tespit etmişlerdir. Bunlardan hedonizm, boş zaman deneyimlerinin ve turistik
hizmet deneyimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Heyecan ve mutluluk
gibi deneyimlerle ilgili olumlu duygular ve hisler, hatırlanır turizm deneyimlerinin
özünü açıklamaktadır (Kim ve Ritchie, 2014). Hedonizm, keyif, heyecan ve haz gibi
duygular ile ilgili deneyimleri ifade etmektedir (Chandralal ve Valenzuela, 2015).
Unutulmaz turizm deneyiminin bir diğer boyutu hedonizmle birlikte sıklıkla ifade edilen
temel turizm etkinlikleri içeriklerinden biri olan canlanmadır. Birçok araştırmacıya göre
bireylerin tatil deneyimlerinin en ayırıcı karakteristik özelliklerinden ikisi, bireylerin
günlük yaşamlarından farklı bir şeyler yapmalarını sağladığı için, canlanma ve
yenilenme olmuştur (Kim ve Ritchie, 2014). Canlanma boyutu, özgürlük, bağımsızlık ve
yeniden canlanma duyguları ile ilişkilidir (Chandralal ve Valenzuela, 2015).
Yenilik boyutu, turistlerin hatırlanabilir turizm deneyimleri boyunca rastladıkları eşsiz
deneyimleri simgelemektedir (Chandralal ve Valenzuela, 2015). Bireylerin turistik
deneyimlerinin önemli içeriklerinden biri olmasının yanı sıra bireylerin en önemli
seyahat motivasyonlarından biri olarak da ifade edilmektedir. Bireyler farklı kültürler ve
yaşam tarzlarının olduğu destinasyonları seçerek ya da sürekli yaşadıkları yerde
bulunmayan farklı şeyleri tercih ederek yeni bir şeyler deneyimleme ihtiyaç ve isteklerini
tatmin etmeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda yenilik ve insan hafızası arasında güçlü bir
bağın varlığından söz edilebilir. Ayrıca olağandışı, değişik ve ayırt edici, kendine özgü
olayların tipik olaylardan daha fazla hatırlanabilir özellikte olduğu da ifade edilmektedir
(Kim ve Ritchie, 2014).
Sosyal etkileşim ve yerel kültür boyutu, turistlerin arkadaş canlısı yerel halk ile yaşadıkları
deneyimleri temsil etmektedir (Chandralal ve Valenzuela, 2015). Turistik deneyimlerin

1438

bireyler tarafından birlikte oluşturulan deneyim tabanlı durumlar olduğunun bir
göstergesidir. Yerel kültürün deneyimlenmesi tatilin daha fazla hatırlanabilir olmasını da
sağladığı araştırmalarca desteklenmiştir (Morgan ve Xu, 2009; Tung ve Ritchie, 2011;
Chandralal ve Valenzuela, 2013).
Araştırmacılar, bireylerin turistik deneyimlerinin bir sonucu olarak yeni beceriler ve
anlayışlar geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmeyi istediklerini rapor etmektedir. Bu
noktada bireylerin unutulmaz deneyimlerinin oluşumunda bilgi boyutu devreye
girmektedir. Bilgi aynı zamanda bireyleri tatile yönlendiren itici unsurlar arasında yer
almaktadır. Örneğin birçok birey gittikleri destinasyonun coğrafyası, tarihi, konuşulan
dili ve kültürü gibi konularda bilgi sahibi olmak istemektedir. Bu bağlamda bireyin
entelektüel gelişimi yani bilginin, unutulmaz turistik deneyimlerin en önemli
içeriklerinden biri olduğunu söylemek mümkün olmaktadır (Kim ve Ritchie, 2014). Söz
konusu boyut yeni kültürlerin keşfedilmesi ve turda edinilen bilgilere işaret etmektedir
(Chandralal ve Valenzuela, 2015).
Anlamlılık hatırlanır turizm deneyimlerinin bir diğer önemli içeriği olarak ifade edilebilir.
Kişisel anlamda önemliliği ifade etmektedir (Chandralal ve Valenzuela, 2015).
Anlamlılık, mutluluk ve iyi oluşun özünü oluşturduğundan bireylerin yaşamlarını
anlamlı kılmaya özen gösterdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla, bireyler
tatillerinde ve turistik etkinliklerinde anlamlı deneyimler aramaktadırlar. Bu durum aynı
zamanda turistlerin giderek daha sofistike olmalarının bir doğal sonucu olduğunu
söylemek mümkündür. Örneğin bazı bireyler için turistik deneyim bireyin kişisel
gelişimine içsel bir yolculuk anlamına gelmektedir (Kim ve Ritchie, 2014).
Dahil olma bir deneyime karşı bireyin kişisel ilgisini ifade etmektedir. Bireyin bir
deneyimi değerlendirirken etkili olan hisleri pekiştirmesini ve derin düzeyde bilişsel
analiz yapmasını sağlamaktadır (Kim vd, 2012). Dahil olma turistlerin hatırlanabilir
turizm deneyimlerine aktif katılımlarını temsil etmektedir (Chandralal ve Valenzuela,
2015). Bireyler kişisel olarak ilgilendikleri ve kişilikleri ile ilişkili olan deneyimleri daha
fazla hatırlama eğilimindedirler. Bireylerin dahil olmayı geliştirdikleri turistik
deneyimlerin iki aşaması bulunmaktadır. Bunlardan birincisi planlamadır. Bu aşamada
birey tatil için gerekli olan çeşitli hazırlıklar ile (ulaşım ve konaklamanın ayarlanması
gibi) meşgul olurken tatilini gözünde canlandırarak etkinliklere dahil olmaya
başlamaktadır. Bu canlandırma esnasında birey çeşitli beklentiler ve duygular (endişe ya
da neşe gibi) geliştirmektedir. Bununla birlikte söz konusu beklentilerin turistlerin dahil
olma düzeyine farklılık göstereceğini unutmamak gerekmektedir. Dahil olmanın ikinci
aşaması tatil esnasında yaşananlardır. Turistler tatillerinde etkinliklere aktif katılım
sağladıkça dahil olma gelişmektedir (Kim ve Ritchie, 2014).
Özetle, turistik deneyimlerin hatırlanır olmasında bireylere hem hedonik unsurlar içeren
eğlenceli hem de onlara yeni şeyler öğrenmelerini sağlayacak şekilde bilgilendirici
unsurları bir arada sunmak gerekmektedir. Günümüz turistinin beklentileri ile uyumlu
bir şekilde deneyimlerin daha fazla akılda kalıcı olması için bireylerin yapmış oldukları
etkinliklere dahil olmasının etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bireyler kendileri
için bir anlam ifade eden turistik deneyimleri tatilleri sonrasında da hatırlamaya değer
bulmaktadır. Aynı zamanda gittikleri bölgede yerel halk ile daha fazla etkileşimde
bulunmaları da turistlerin unutulmaz deneyimler yaşamasında etken bir unsurdur.
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ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Kim vd’nin 2012 yılında geliştirdikleri hatırlanabilir turizm deneyim ölçeği Amerika’da
üniversite öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten itibaren literatürde ölçeğe
yönelik az sayıda çalışmanın gerçekleştirilmiş olması eleştirilmektedir. Aynı zamanda
yapılan çalışmalarda örneklem olarak öğrencilerin kullanılması da getirilen bir diğer
eleştiridir (Chandralal ve Valenzuela, 2015). Ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliğinin
arttırılması için farklı kültürlerde araştırılması gerekmektedir. Farklı ve daha fazla
örneklem üzerinde yapılacak çalışmalar ölçeğin temsil etme yeteneğini de arttıracaktır.
Buradan hareketle söz konusu ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması Türkiye
örnekleminde gerçekleştirilmiştir.
Hatırlanır Turizm Deneyim Ölçeğinin (MTES) Türkçedeki güvenilirlik ve geçerliliğinin
değerlendirilmesi amacıyla Didim örnekleminden yararlanılmıştır. Didim konumu, tarihi
ve doğal güzellikleri itibariyle Ege Bölgesi’nin önde gelen turistik çekim merkezlerinden
biridir. Gerek Didim’de yer alan Apollon Tapınağı gerekse yakın çevrede bulunan Milet,
Priene, Efes gibi antik şehirler oldukça ilgi görmekte ve bu noktalara günübirlik ya da
birkaç günlük turlar düzenlenmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda araştırma alanı
olarak Didim seçilmiştir. Bu çalışmada olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biri olan
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Ölçeğin test edilmesinde çeviri-geri çeviri tekniği kullanılmıştır. Orijinal ölçek
İngilizceden Türkçeye çevrilerek iki dili de bilen akademisyen tarafından kontrol
edilmesi sağlanmıştır. Sonrasında aynı akademisyenler tarafından Türkçe form tekrar
İngilizceye çevrilerek iki form arasındaki tutarlılık değerlendirilmiştir. Bir sonraki
aşamada 15 üniversite öğrencisinin anket formunu okuması sağlanmış ve küçük
değişiklikler yapılarak bazı ifadeler yeniden oluşturulmuştur. Mart-Nisan 2016 ayları
arasında 275 anket dağıtılmış bu anketlerin 260’ı geri dönmüştür. 13 anket formu eksik
doldurulmaları nedeniyle analizlere dahil edilmemiş ve toplamda 247 anket formu
analizlere dahil edilmiştir. Bu çalışmada yapısal eşitlik modellemesinden yararlanıldığı
göz önünde bulundurulduğunda araştırmacıların bu konuda en az 200 anket sayısına
ulaşılması gerektiğini vurguladıkları görülmektedir (Kline, 2011; Möbius, 2003).
Dolayısıyla 247 anket formu analizler için yeterli bir sayı olarak değerlendirilmiştir.
Ankette yer alan tüm ifadeler literatürde sıklıkla kullanılan tutum ölçeklerinden biri olan
5’li Likert ölçeği ile değerlendirilmiştir (1= Kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3=
ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4= katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum). Aynı
zamanda ankette katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik
ifadelere de yer verilmiştir.
VERİ ANALİZİ
Bu çalışmada gerçekleştirilen analizlerde SPSS 18 ve AMOS 20 paket programları
kullanılmıştır. Yanıtlayıcılara ait demografik özellikler, frekans analizi ile ortaya
konmuştur. Unutulmaz turizm deneyimi ölçeğinin güvenilirlik ve geçerliliğinin
değerlendirilmesinde doğrulayıcı faktör analizinden faydalanılmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizi ile önceden belirlenmiş ya da kurgulanmış bir yapının toplanan verilerle ne
derece uyumlu olduğu değerlendirilmektedir (Akın, Akın ve Abacı, 2007). Doğrulayıcı
faktör analizi aşamasında ölçeğin yeterliliğinin belirlenmesinde sosyal bilimler
literatüründe sıklıkla kullanılan GFI, CFI ve RMSEA uyum indeks değerleri
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değerlendirmeye alınmıştır. Uyum iyiliği indekslerinin değerlendirilmesinin yanı sıra kikare değerinin serbestlik derecesine oranı da incelenmiştir.
Ölçeğin yapı geçerliliğinin belirlenmesi aşamasında uyuşum ve ayrışma geçerlilikleri ile
yüzey geçerliliği ele alınmıştır. Yüzey geçerliliği için uzman akademisyenlerin
görüşlerinin alındığı çalışmada uyuşum geçerliliği için faktör yükleri ve AVE değerleri
ele alınırken; ayrışma geçerliliği içinse paylaşılan varyansın karesinin ortalama değerleri
(ASV) ve paylaşılan varyansın karesinin maksimum değerleri (MSV) ile AVE değerleri
karşılaştırılmıştır. Geçerlilik kapsamında aynı zamanda AVE karekök değerleri ile
korelasyon değerlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik çalışmasında
ise faktör yüklerinin incelenmesinden sonra literatürde sıklıkla kullanılan Cronbach’s
Alpha değerlerine ek olarak YEM kullanılan araştırmalarda önerilen birleşik güvenilirlik
(CR) değerlerine de odaklanılmıştır.
BULGULAR
Veri analizi kapsamında öncelikli olarak yanıtlayıcıların demografik özellikleri
incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre yanıtlayıcıların çoğu kadın (%54,7), genç
(%44,9) ve eğitimli (%39,3) bireylerden oluşmaktadır. Yanıtlayıcılara ait diğer sosyodemografik bulgular Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Yanıtlayıcılara Ait Demografik Özellikler
Demografik Bulgular

N (247)

% (100)

Kadın
Erkek

135
112

54,7
45,3

18-29
30-44
45-64
65 ve üzeri

111
82
36
18

44,9
33,2
14,6
7,3

İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

21
97
68
58
3

8,5
39,3
27,5
23,5
1,2

Keyif/Memnuniyet
Dinlenme
İş Amaçlı
Arkadaş ve Akraba Ziyareti
Gönüllü Katıldığım Bir Organizasyon
Diğer

115
58
15
26
14
19

46,6
43,7
6,1
10,5
5,7
7,7

Yalnız
Arkadaşlar
Çok Yakın Olmadığım Kişiler
Daha Önce Hiç Karşılaşmadığım Kişiler
Eş/Aile
Sevgili

33
96
4
13
68
33

13,4
38,9
1,6
5,3
15,9
13,4

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Seyahat Amacı

Seyahat Partneri
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Bir sonraki aşamada doğrulayıcı faktör analizi uygulamasına geçilmiştir. Bu aşamada ilk
olarak uyum iyiliği indeksleri değerlendirmeye alınmıştır. GFI ve CFI uyum iyiliği
indekslerinin eşik değerleri 0-1 arası olup 1’e yaklaştıkça uyum iyiliğinin arttığını
söylemek mümkündür. Buna karşılık RMSEA değerinin 0.80 ve altı değerde olması
beklenmektedir (Hooper, Coughlan ve Mullen, 2008). Yapılan analiz sonucu GFI, CFI ve
RMSEA uyum indeks değerlerinin iyi düzeyde olmakla birlikte mükemmel düzeyde
olmadığı tespit edilmiştir. Ölçeğin standardize edilmiş regresyon ağırlıkları
incelendiğinde bazı ifadelerin çıkartılması sonucunda uyum indekslerinin iyileşeceği
görülmüştür. Aynı zamanda faktör yükleri 0,50’nin altında olan ifadeler de analizden
çıkarılmıştır. Analiz sonucunda uyum indeks değerlerinin yanı sıra ki-kare ve serbestlik
derecesi oranı da incelenmiş ve literatürde önerildiği üzere 3’ün altında olduğu tespit
edilmiştir (Riberio, Silva ve Valle, 2014). Yeniden analiz sonucunda ölçekten 5 ifade
çıkartılmıştır.
Doğrulayıcı faktör analizinin bir sonraki aşamasında yapı geçerliliği kapsamında
uyuşum ve ayrışma geçerlilikleri ele alınmıştır. Uyuşum geçerliliği kapsamında
ifadelerin faktör yüklerinin 0,50 ve üzeri olmasına dikkat edilmiştir. Aynı zamanda
literatürde belirtildiği üzere AVE değerlerinin de 0,50 ve üzeri değerlere sahip olması
ayrışma geçerliliğinin varlığına işaret etmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 2’de
görüldüğü üzere ‘Anlamlılık’ boyutu 0,50 değerin altında olmakla birlikte yakın bir
değerde olması sebebiyle kalmasına karar verilmiştir (Hair vd, 2010a).
Güvenilirliğin tespit edilmesinde literatürde sıklıkla kullanılan Cronbach’s Alpha
değerinin yanı sıra yapısal eşitlik modellemesinde kullanılan çalışmalarda önerilen
birleşik güvenilirlik (CR) değeri de incelenmiştir. Her iki değerin literatürde de önerildiği
üzere 0,60 ve üzeri değerlerde olduğu tespit edilmiştir (Hair vd, 2014a ve 2014b).
Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Bulguları

İfadeler

Faktör
Yükleri

HEDO (α= ,786)
Etkinliklerden keyif aldım
Bu deneyimden gerçekten zevk aldım
YENI (α= ,829)

,793
,818

Hayatımın deneyimiydi
Eşsiz bir deneyimdi
BLG (α= ,850)
Bu deneyimle yeni şeyler keşfettim
Bu deneyimle yeni bilgiler edindim
Bu deneyimle yeni kültürler tanıdım
KLTR (α= ,805)
Yerel halk ile ilgili iyi bir izlenimim oluştu
Yerel kültürü yakından deneyimlemiş oldum
Destinasyondaki yerel halk arkadaş yanlısıydı
ANLM (α= ,689)
Anlamlı bir şey yaptım
Önemli bir şey yaptım
Kendimle ilgili bir şeyler öğrendim

,750
,949

AVE

CR

MSV

ASV

,649

,787

,365

,294

,732

,843

,346

,195

,657

,852

,365

,230

,582

,807

,360

,267

,454

,710

,360

,229

,803
,839
,789
,752
,763
,773
,741
,722
,540
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DHL (α= ,782)
Gerçekten gitmek istediğim bir yeri ziyaret ettim
Turda zevk aldığım etkinlikler gerçekten yapmak
istediklerimdi
Bu deneyimdeki temel etkinlikler ilgimi çekti
CNLN (α= ,840)
Özgürleştirici bir deneyimdi
Özgürlük hissinden zevk aldım
Canlandırıcı bir deneyimdi

,551

,786

,347

,243

,646

,845

,346

,214

,666
,808
,747
,868
,816
,721

GFI=,902, CFI=,939, RMSEA=,063, X2= 260,231 df=131 X2/Df= 1,986

Ölçeğin ayrışma geçerliliğinin belirlenmesinde MSV ile ASV değerleri incelemeye
alınmıştır. Buna göre MSV ve ASV değerlerinin AVE değerlerinden küçük olması
beklenmektedir (Fornell ve Larcker, 1981). Tablo 2’de MSV ve ASV değerlerinin AVE
değerlerinden düşük olduğu görülmektedir. Ayrışma geçerliliği kapsamında AVE
karekök değerleri ile korelasyon değerleri de incelenmiştir. Buna göre AVE karekök
değerlerinin korelasyon değerlerinden yüksek olması gerekmektedir. Aynı zamanda
AVE karekök değerlerinin 0,90’dan düşük olması gerektiği ifade edilmektedir (Bagozzi,
Yi ve Philips, 1991). Tablo 3 incelendiğinde her bir boyuta ilişkin AVE karekök
değerlerinin korelasyon değerlerinden yüksek olduğu ve 0,90 değerinden düşük olduğu
gözlemlenmektedir.
Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler, Korelasyon ve AVE karekök Değerleri

BLG
HEDO
YENI
KLTR
CNLN
DHL
ANLM



σ

BLG

HEDO

YENI

KLTR

CNLN

DHL

ANLM

4.179
4.386
3.736
3.920
4.082
4.230
4.079

,670
,588
,915
,776
,716
,659
,673

0,81
,500
,242
,432
,335
,422
,403

0,80
,398
,457
,395
,467
,433

0,85
,385
,513
,324
,255

0,76
,359
,401
,432

0,80
,400
,313

0,74
,328

0,67

 : Aritmetik ortalama, σ: Standart sapma, √𝐴𝑉𝐸 değerleri diyagonal ve kalın olarak belirtilmiştir.
BLG=Bilgi, HEDO= Hedonizm, YENI= Yenilik, KLTR= Sosyal Etkileşim ve Yerel Kültür, CNLN=
Canlanma, DHL= Dahil Olma, ANLM= Anlamlılık

SONUÇ
Hatırlanır turizm deneyimleri, bireylerin yaşadıkları deneyimleri kişisel olarak
değerlendirmelerine dayanmaktadır. Dolayısıyla turistlerin kendi kişisel deneyimlerini
oluşturma ve değerlendirmelerine olanak tanıyacak ortamların oluşturulması
destinasyonların rekabet edebilirliğini artırma noktasında önem taşımaktadır. Bu
noktada akla gelen soru hatırlanır turizm deneyimlerinin hangi özelliklere sahip olması
gerektiğidir. Bu anlamda ilk girişimi gerçekleştiren Kim vd (2012) hatırlanır turizm
deneyimlerinin hedonizm, dahil olma, yenilik, bilgi, anlamlılık, yerel kültür ile etkileşim
ve canlanma gibi birtakım niteliklere sahip olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Geliştirilen ölçek Amerika’da üniversite öğrencileri üzerinde test edilmiştir. Bir ölçeğin
güvenilir ve geçerli olduğunu söyleyebilmek için daha fazla örneklem ve farklı kültürler
üzerinde de güvenirlilik ve geçerlilik çalışmalarının yapılması gerekmektedir.
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Bu çalışmanın amacı hatırlanır turizm deneyimleri ölçeğinin (MTES) Türkiye
örnekleminde güvenilirlik ve geçerliliğini test etmektir. Çalışmada Didim örnekleminden
elde edilen veri seti doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda
orijinal ölçekte yer alan 7 boyut aynen korunmuş 24 ifade, Türkçe formunda 19 ifade ile
desteklenmiştir. Elde edilen sonuçta kültürel farklılıkların önemli bir rol oynadığını
söylemek mümkündür. Çalışma sonuçlarının Kim ve Ritchie (2014) tarafından
gerçekleştirilen araştırmadan farklı olduğunu söylenebilir. Araştırmacılar Tayvanlı
katılımcılar üzerinde gerçekleştirdiği araştırmasında kültürel arası bir değerlendirme
yapmıştır. Araştırma bulgularına göre 7 boyutun güvenilirlik ve geçerliliği 24 ifade ile
Tayvan örnekleminde sağlanmıştır.
Çalışmada yenilik, bilgi ve canlanma içeren deneyimlerin Didim’deki turistlerin tatillerini
hatırlamalarında en etkili boyutlar olduğu belirlenmiştir. Bu bulgudan hareketle
turistlerin günlük yaşamlarındaki stresten uzaklaşmak adına canlanma isteğinde
oldukları sonucuna varılabilmektedir. Katılımcılar aynı zamanda tekrar eden turistik
deneyimlerden ziyade yeni deneyimler elde etmeye daha açık olduklarını
göstermektedirler. Katılımcılar bilgilendirici turistik deneyimlere daha fazla
odaklanmakta dolayısıyla kişisel gelişimlerine önem vermektedirler. Söz konusu
bulgulardan hareketle destinasyon yöneticilerinin ürünlerini pazarlamada hatırlanır
turizm deneyimine öncülük eden boyutlara odaklanması önerilmektedir. Örneğin
eğlence, haz gibi hedonik boyutlara önem verilmelidir. Bunun yanı sıra destinasyon
yöneticileri turistlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bilgi boyutunu da göz
önünde bulundurarak ürün pazarlamasında bu noktaya da vurgu yapmalıdırlar.
Turistlerin destinasyona yönelik ilgi alanları değerlendirilerek çekici unsurların ön plana
çıkarılması gerekmektedir. Dahil olma boyutu kapsamında turistlerin tatillerinde daha
aktif olmayı tercih ettikleri unutulmamalı ve onların aktif bir şekilde katılabilecekleri
etkinliklere yoğunlaşılmalıdır. Bu durum benzer şekilde turistlerin yerel halk ile daha
fazla etkileşimde bulunabileceği etkinlikler kapsamında da değerlendirilmelidir.
Bu çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Çalışma yalnızca Didim’de bir turistik
deneyim yaşamış bireyler ile sınırlıdır. Dolayısıyla araştırma bulguları bu örneklem ile
sınırlıdır. Çalışmanın farklı zamanlarda ve yerlerde analiz edilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Sonraki çalışmalarda ölçeğin demografik özelliklere göre oluşabilecek
farklılıkları incelenebilir.
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ÖZET
Turizm talebi, turizm endüstrisinin en önemli unsurlarından biri olarak pek çok
araştırmaya konu olmuştur. Turizm endüstrisinin gelişimi; turizm talebinin yapısı,
özellikleri ve etki eden faktörlerle yakından ilişkilidir. Turizm literatüründe bu konuda
yapılmış çalışmaların incelenmesi sayesinde hem alanın gelişimini destekleyecek hem de
araştırmacılara yeni çalışma alanları konusunda yön verecek bilgiler elde edilebilir.
Bibliyometrik analiz, basılı yayınların nicel analiz ile bazı özelliklerinin incelenerek ilgili
alanda yapılan bilimsel çalışmaların tarihsel ve niteliksel gelişimine ilişkin ipuçları veren
bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, yaygın kapsama alanı olan Science Direct veri
tabanında sosyal bilimler alanında yayımlanan dergilerde “turizm talebi (tourism
demand)” konusunda hazırlanmış tüm eserleri inceleyerek, konunun uluslararası alanda
gelişimini ortaya koymaktır. Veri tabanında taranan dergiler incelendiğinde “tourism
demand (turizm talebi)” kelimelerinin birlikte kullanıldığı 204 makale tespit edilmiştir.
Bibliyometrik incelemeye tabi tutulan parametreler; araştırmaya konu olan ülke,
araştırma yaklaşımı, yayımlandığı dergi, yayım türü, yayım yılı, yazar sayısı, sayfa sayısı,
kaynak sayısı ve atıf sayısı olmak üzere 9 tanedir.
Anahtar kelimeler: Turizm talebi, Bibliyometrik analiz, Science Direct veri tabanı.
GİRİŞ
Turizm talebi, turizm endüstrisinin en önemli unsurlarından biridir. Turizm
endüstrisinin gelişimini anlayabilmek, talebin özelliklerinin, etkileyen faktörlerin ve
talepte ortaya çıkan değişikliklerin incelenmesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle turizm
talebi bir araştırma konusu olarak iktisatçıları, işletmecileri, pazarlamacıları,
planlamacıları, kısaca turizm alanında çalışan her araştırmacıyı ve karar vericiyi kendine
çekmektedir.
1997 yılında Elsevier yayınevi tarafından kurulan Science Direct, 3.500 akademik dergiyi
ve 34.000 kitabı bünyesinde barındıran bir veri tabanıdır. Sosyal bilimler alanının yanı
sıra, mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında yayınların
sunulduğu veri tabanında 12 milyon yayına erişim olanağı sunulmaktadır. Ayrıca
TÜBİTAK tarafından yayın teşvik programına dâhil edilen çok sayıda A sınıfı dergi de
bu veri tabanı tarafından taranmaktadır.
Bu çalışmanın amacı da bu geniş ve nitelikli arşivi inceleyerek, sosyal bilimler alanında
“turizm talebi (tourism demand)” konusunda yapılmış çalışmaları bibliyometrik açıdan
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incelemek ve araştırmacılara yön göstermektir. Bu amaçla, öncelikle literatür incelenmiş,
ardından bibliyometrik analize ilişkin bilgiler sunulmuştur. Çalışmanın bulguları
değerlendirilerek sonuç bölümünde çeşitli önerilere yer verilmiştir.
LİTERATÜR
Araştırma konusunun özgün olabilmesi için, o alanda yapılmış çalışmaların önceden
incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bibliyografik araştırmalar bu anlamda
yayınların yazar/ları, araştırma konusu, yayınlandığı dergi ve yılı, atıf yapılan kaynaklar
gibi özelliklerini niceliksel olarak incelemekte (Al ve Tonta, 2004), ayrıca araştırmacılara
çalışmak istenen konu, disiplin, dergi gibi konularda ipuçları vermektedir.
Literatürde ilk bibliyometrik araştırma Cole ve Eales (1917) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar bu çalışmalarında 16. yüzyıldan 1860 yılına kadar
yapılan karşılaştırmalı anatomi literatüründe yayınlanan çalışmaları istatistiksel olarak
analiz etmişlerdir (Cole ve Eales, 1917). Bu araştırmayı, tarih biliminin istatistiksel analizi
çalışmasıyla Wyndham Hulme (1923) takip etmiştir. İstatistiksel bibliyometri olarak
yayınlanan son çalışma ise Gross ve Gross (1927) tarafından, kimya eğitimi alanında
1871-1925 yılları için gerçekleştirilmiş; çalışmaların yayınlandığı dergi isimleri,
çalışmalara yapılan atıf sayıları, kullanılan kaynak sayıları, çalışmaların dili ve bu
dillerde yayınlanan çalışmalardaki kaynak sayıları incelenmiştir.
Alan Pritchard, ”İstatistiksel Bibliyografi veya Bibliyometri” adlı çalışmasıyla
bibliyometrinin, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitap ve diğer iletişim
araçlarına uygulanması olduğunu ifade ederek “istatistiksel bibliyografya” yerine
“bibliyometri” kavramının kullanılmasının daha doğru olacağını belirtmiştir.
Günümüzde kavramın bibliyometri olarak kullanımı geçerliliğini korumaktadır.
Bibliyometrik araştırmalar, özellikle 1980’li yıllardan sonra çeşitli disiplin ve araştırma
konularında (Lawani, 1981; Ağaoğlu, 1985; Potter, 1988; Hoffman ve Holbrook, 1993;
Kozak, 2000) sıklıkla kullanılan bir teknik olduğu gibi, turizm alanında da çok sayıda
araştırmada kullanılmıştır. Turizm alanında yürütülen bilimsel çalışmaların artması ile
literatürün niteliği, yayınların etkinliği, etki faktörü ve literatürün gelişim sürecini
göstermesi bakımından bibliyometri önemli bir teknik haline gelmiştir (Hall, 2011).
Turizm araştırmalarının yazar analizi çalışmasıyla Sheldon (1991), 1980’li yıllarda Annals
of Tourism Research, Journal of Travel Research ve Tourism Research dergilerinde
yayımlanan makaleleri; en fazla yayın yapan dergi, yazar ünvanı, coğrafi bölgelere göre
ilgili konuda akademik yazına yapılan katkılar, konuya ilişkin en fazla araştırma üreten
üniversite, en fazla katkı yapan yazar/lar bağlamında değerlendirmiştir. Sonuç olarak
yazar, en çok yayın yapılan derginin Annals of Tourism Research, en fazla araştırma
gerçekleştiren araştırmacı ünvanının profesör, konuya ilişkin alana en fazla katkı
sağlayan bölgenin ise Kuzey Amerika (ABD ve Kanada) olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Ayrıca araştırmalara en fazla katkı sağlayan üniversitenin ve araştırmalarda en fazla
yayına sahip yazarların Hawai Üniversitesi’nden olduğunu belirlemiştir.
Turizm ve İstatistik: 1998-2002 Yıllarında Gerçekleştirilen Çalışmalar Üzerine Bir
Bibliyometrik İnceleme” adlı çalışmada Palmer ve Montano (2005), turizm
araştırmalarında yapılan çalışmaların istatistiksel yöntem kullanımının bibliyometrik
analizini gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar, 12 turizm dergisinde yayınlanan toplam 1790
makaleyi; yazar adları, dönemlere göre yazarların yayınladıkları makale sayısı,
çalışmaların yayınlandığı dergi adları ve kullanılan yöntemler gibi 24 kategoride
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incelemişlerdir. Sonuç olarak, konuya ilişkin en fazla yayın yapan yazarın Grazer ve Sti,
en fazla çalışmanın yayınladığı derginin Journal of Marketing ve araştırmalarda en sık
başvurulan istatistiksel tekniğin regresyon analizi olduğunu tespit etmişlerdir.
Sosyal bilimler alanında yayımlanan dergilerde turizm araştırmaları konusunda
yaptıkları çalışmayla Xiao ve Smith (2006), Annals of Tourism Research dergisinde 19732003 yıllarında yayınlanan araştırmaları incelemişlerdir. Yazarlar belli parametre ve
analiz tekniğine göre değerlendirdikleri bu araştırmalarda 27 araştırma konusu
belirlemişlerdir.
Tourism and Hospitality dergisi literatürünün bibliyometrik analizi çalışmasında
Strandberg vd. (2016), dergide 2000-2015 yılları arasında yayınlanan turizm konulu
bilimsel araştırmaların bibliyometrik özelliklerini; yıllara göre yayınlanan çalışma sayısı,
yazar sayısı, çalışmalara yapılan atıf sayıları, makale başına ortalama yapılan atıf sayısı,
en fazla atıf alan yazar vb. parametreleri temel alarak incelemiştir. Sonuç olarak, en fazla
çalışma 2000 yılında yapılmış, yapılan araştırmaların çoğunluğunun iki yazarlı, en fazla
atıf alan yazarın Griffin ve Hayllar olduğu ve toplamda 152 atıf aldığı belirlenmiştir.
Türkiye turizm literatürünü bibliyometrik analiz ile inceleyen çalışmalar da uluslararası
literatür gibi sınırlıdır. Türkiye turizm işletmeciliği ve ilgili konular hakkında üretilmiş
yazılı metinlerin incelendiği araştırmada Ağaoğlu (1985), Türkiye’de 1929-1984 yıllarında
turizm alanında yazılan kitap, makale, tez, rapor, teksir, tebliğ vb. kaynakları inceleyerek
turizm işletmeciliğine konu bazında bir sınıflandırma düzeni oluşturmayı amaçlamıştır.
Bu bağlamda yazar; turizm işletmeciliği, turizm işletmelerini konu alan diğer bilgi
alanları ve genel başvuru kaynakları olmak üzere üç ana bölümden oluşan bir
sınıflandırma yapmıştır.
Türkiye’de turizm akademik literatürünün gelişim sürecini inceleyen Kozak (2000),
Türkiye’de turizm literatürünün birincil ve ikincil kaynaklarındaki gelişmelerin,
literatürün oluşumunda etkili olmuş olan kişi, kurum ve kuruluşların katkılarını ortaya
koymuştur. Sonuç olarak araştırmada, Türkiye’de turizm alanında niceliksel olarak çok
sayıda araştırmanın gerçekleştiğini tespit etmiş, turizm konusuna ilişkin yapılan
araştırmalarda niteliksel ve niceliksel gelişmelerin dünyanın pek çok ülkesinden daha iyi
düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profilinin incelendiği
çalışmada Temizkan, Çiçek ve Özdemir (2015), Türkçe akademik dergiler ve ISI Web of
Knowledge veri tabanındaki dergilerde 1991-2014 yılları arasında yayınlanan çalışmaları;
yıllara göre dağılımları, kullanılan yaklaşım, yazar sayıları, yazarların çalışma alanları,
yazarların çalıştıkları kurumlar, yayınlandığı dergi, dergilerin yayım alanına göre
dağılımı ve alt konu başlıkları ile yazarların çalıştığı alanlara ilişkin parametreler ışığında
incelemişlerdir. Sonuç olarak, en fazla çalışmanın 2013 yılında yapıldığı, çalışmaların
büyük çoğunluğunda ampirik yaklaşımın benimsendiği, çoğunlukla tek yazarlı
yayınların olduğu, araştırmacıların çalıştıkları alanların en fazla tıp ve turizm olduğu,
araştırmacıların çoğunluğunun çalıştıkları kurumun üniversite olduğu ve makalelerin en
fazla yayımlandığı derginin Anatolia Tourism Araştırmaları Dergisi olduğu sonuçlarına
ulaşmışlardır.
Bibliyometrik araştırmaların tarihinin kısaca değinildiği ve turizmde bibliyometri
literatürünün incelendiği bu çalışmada, turizm alanında yapılan bibliyometrik
çalışmaların büyük çoğunluğunun dergilerde yayınlanan turizm çalışmalarının yıllara,
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diğer bir ifadeyle genel turizm literatürünün yıllara göre bibliyometrik incelemesini
kapsadığı görülmüştür. Turizm alanı özelinde ise turizm pazarlaması, bilgi teknolojisi ve
turizm, sağlık turizmi konularında bibliyometrik araştırmaların yapıldığı gözlenmiştir.
Ancak turizm alanının önemli çalışma konularından biri olan turizm talebini
bibliyometrik olarak inceleyen bir çalışmaya ulusal ve uluslararası alanda
rastlanmamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı turizm talebi konusunda uluslararası
alanda yapılan çalışmaların bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi olarak
belirlenmiştir.
YÖNTEM
Bibliyometrik çalışmalarda, belgelerin ya da yayınların belirli özellikleri analiz edilerek
bilimsel iletişime ilişkin çeşitli bulgular elde edilmektedir (Al ve Coştur, 2007).
Bibliyometri, “matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitap ve diğer iletişim araçlarına
uygulanmasıdır” (Pritchard, 1969: 349). Bibliyometrik araştırmalar, akademik bir alanda
yayımlanmış çalışmaların, konu, yıl, katkı sağlayan kurum, kullanılan anahtar sözcükler,
eserlerin yazar sayısı, atıflar, ortak atıflar gibi özellikler çerçevesinde incelenmesiyle
bilimsel iletişime ilişkin bazı ipuçları sunması bakımından önemlidir (Ulu ve Akdağ,
2015). Bu tür araştırmalar, yapılan çalışmalar hakkında araştırmacıların bilgi sahibi
olmasına olanak tanımakta, ayrıca konuya ilişkin bilimsel çalışmaların gelişimi hakkında
da bilgi sunmaktadır.
Bu araştırmanın amacı turizm talebiyle ilgili çalışmaların bibliyometrik özelliklerini
incelemek ve ilgili konuda çalışma yapan araştırmacılara konuya ilişkin bilgiler
sunmaktır. Ayrıca araştırma, turizm talebine ilişkin akademik yazının gelişimini de
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Turizm talebinin bibliyometrik özelliklerini inceleyen
bu çalışmanın örneklemini Science Direct veri tabanı oluşturmaktadır. 1997 yılında
kurulan Science Direct veri tabanında 12 milyondan fazla akademik çalışma yayınlamış
bulunmakta, 1823 yılından 2016 yılına kadar yayınlanan çalışmaları taramaya olanak
sağlanmakta, ayrıca bünyesinde 3.500 akademik dergi ve 34.000 elektronik kitap
bulundurmaktadır1.
Bibliyometrik veriler; “ülkeler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, dergiler, belirli bir
disiplin ve araştırma konusu hakkında bilgiler verilmesi için sıklıkla kullanılan bir
tekniktir” (Huang, Ho ve Chuang, 2006: 75-76). Bunun yanı sıra yayın, yazar sayısı ve
yayınlara yapılan atıfların ise bibliyometrik ölçümün temelini oluşturduğu
belirtilmektedir (Karasözen, Bayram ve Zan, 2009). Bu amaçla, bu araştırmada turizm
talebine ilişkin Science Direct veri tabanında yayınlanan eserlerin; araştırmaya konu olan
ülke, araştırma yaklaşımı, yayımlandığı dergi, yayım türü, yayım yılı, yazar sayısı, sayfa
sayısı, kaynak sayısı ve atıf sayısı olmak üzere 9 parametre kullanılarak bibliyometrik
inceleme yapılmıştır.
Araştırma turizm talebine ilişkin akademik yazının geldiği aşamayı göstermesi ve ilgili
veri tabanında yayınlanan çalışmaların niteliğini gözler önüne sermesi bakımından
önemlidir. Science Direct veri tabanında araştırma kapsamında değerlendirmeye alınan
akademik çalışmalar; sosyal bilimler alanında, özet, başlık ve anahtar sözcüklerinde
“turizm talebi (tourism demand)” sözcüklerini birlikte kullanan erişilebilir tüm yıllara ait
yayınların taranmasıyla elde edilmiştir. Buna göre 15 Haziran 2016 ve 20 Haziran 2016

1

https://en.wikipedia.org/wiki/ScienceDirect Erişim Tarihi: 07.07.2016
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tarihleri arasında ilgili veri tabanında yukarıda bahsedilen özellikleri kapsayan 204
çalışmaya ulaşılarak bu çalışmalar araştırmanın örneklem birimine dâhil edilmiş ve
bulgular izleyen bölümde sunulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Sicence Direct veri tabanında turizm talebi konusunda yapılan akademik çalışmaların
incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen taramada 204 yayına ulaşılmıştır. Bu yayınlar
Turizm alanında turizm talebi konusunun bilimdeki mevcut durumu ve gelişmişlik
düzeyi hakkında bilgi sahibi olabilmek için Science Direct veri tabanında yayımlanmış
turizm talebi konulu bilimsel eserlerin belirli parametreler kullanılarak bibliyometrik
analizi gerçekleştirilmiştir. Bu sayede turizm talebi konusunun gidişatının görülmesi ve
araştırmacılara bu konuyla ilgili bilgilerin sunulması amaçlanmıştır. Veri tabanında
yayımlanan turizm talebi konulu eserler toplam 204 tanedir. Bu 204 eserin incelenmesi
için belirlenen parametreler ise; araştırmaya konu olan ülke, araştırma yaklaşımı,
yayımlandığı dergi, yayım türü, yayım yılı, yazar sayısı, sayfa sayısı, kaynak sayısı ve atıf
sayısı olmak üzere 9 parametre bibliyometrik incelemeye tabi tutulmuştur. Analiz
aşamasında öncelikle eserler her bir parametreye göre incelenerek tablo haline
getirilmiştir. Elde edilen bulgular parametrelere göre aşağıda açıklanmıştır.
Araştırmaya Konu Olan Ülke
Çalışmalarda araştırmaya konu olan toplam 51 ülke mevcuttur. 204 çalışmadan 174
tanesinde belirli ülke/ülkeler üzerinde çalışılmıştır. Ancak diğer 30 çalışmada turizm
talebi genel bir bakış açısıyla ve bölgesel olarak ele alınmıştır.
Tablo.1 Araştırmaya Konu Olan Ülkeler
Çalışma
Sayısı

%

Çalışma
Sayısı

%

Çin

22

10,8

Asya Ülkeleri

1

0,5

İngiltere

17

8,3

Avustralya, Kanada, Japonya,
ABD ve EU-15

1

0,5

Avustralya

16

7,8

Avusturya

1

0,5

İspanya

15

7,4

Batı Avrupa Ülkeleri

1

0,5

ABD
İtalya
Türkiye
Avrupa Ülkeleri

13
7
6
4

6,4
3,4
2,9
2

1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5

Kore

4

2

1

0,5

Tayvan
Yeni Zelanda
Yunanistan

4
4
4

2
2
2

Botsvana
Bulgaristan
Doğu Akdeniz Ülkeleri
Finlandiya
Fransa,
İtalya,
İngiltere,
İspanya
Güney Afrika
Haiti
Hollanda

1
1
1

0,5
0,5
0,5

Aruba

3

1,5

İngiltere, Avusturya, Kanada

1

0,5

Asya-Pasifik Ülkeleri

3

1,5

İsrail

1

0,5

Fransa

3

1,5

İtalya, İspanya, İngiltere

1

0,5

İskoçya
Japonya
OECD Ülkeleri
Singapur

3
3
3
3

1,5
1,5
1,5
1,5

Kenya
Mauritius
Makedonya
Maldivler

1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5

Ülkeler

Ülkeler
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Almanya
İsveç
Kanada
Meksika
Portekiz
Akdeniz ve Kanarya Adaları
Antigua ve Barbuda

2
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
0,5
0,5

Malezya
Moldova
Peru
Tunus
Türkiye-İspanya
Vietnam

1
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Toplam: 51 Ülke-174 çalışma-30 çalışma genel

204 çalışmaya bakılarak araştırmaya konu olan ülkeler incelendiğinde turizm talebi
konusunda 22 (% 10,8) çalışma ile ilk sırayı Çin almaktadır. Çin’in ardından İngiltere (17),
Avustralya (16), İspanya (15) ve ABD (13) gelmektedir. Türkiye 6 çalışma ile sıralamada
7. Ülke konumundadır (Tablo 1). Çin özellikle son yıllarda her alanda yaptığı akademik
çalışmalarla öne çıkmıştır. İngiltere, Avustralya, ABD gibi ülkelerde araştırmaya verilen
desteğe ek olarak, Avrupa ülkelerinde de araştırmaya önemli ölçüde fon ayrılmaktadır.
Dolayısıyla bu ülkeler hakkında yapılan çalışmaların çok olması son derece doğaldır.
Araştırma Yaklaşımı
Çalışmalarda kullanılan araştırma yaklaşımları çalışmaların niteliği hakkında ön bilgi
sağlamaktadır. Kullanılan araştırma yaklaşımları ampirik ve teorik olarak ikiye
ayrılmaktadır. Turizm talebi konusunda incelenen 204 çalışmanın 171 tanesi ampirik
(deneysel) 33 tanesi ise teorik (kavramsal) çalışmalardır. Bu genel profile bakıldığında
turizm talebi konusunda çoğunlukla ampirik yaklaşımların tercih edildiği
anlaşılmaktadır (Şekil 1).
200

171

150
% 84

100

33

50

% 16

0
Ampirik

Teorik

Şekil.1 Çalışmalarda Kullanılan Araştırma Yaklaşımı
Teorik altyapının genellikle işletme, iktisat gibi bilim dallarından geldiği
düşünüldüğünde turizm talebi alanında teorik çalışmaların az olması şaşırtıcı değildir.
Ancak pozitivist yaklaşım yanında teorik çalışmalara yer verilmesi, örnek olay
incelemelerinin ülkeler ya da olaylar arasında karşılaştırmaya olanak sağlayacak şekilde
ele alınması bu alanda literatürü zenginleştirecektir.
Yayımlandığı Dergi
Turizm talebi konusunda yayımlanan 204 çalışmanın 121 tanesi “Tourism Management”,
55 tanesi “Annals of Tourism Research” dergisinde yayımlamıştır. 7 çalışma ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 3 çalışma Journal of Destination Marketing &
Management, 3 çalışma Journal of Air Transport Management ve 3 çalışma ise Journal of
Transport Geography dergisinde yayımlanmıştır. Bu durumda turizm talebi
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konusundaki çalışmaların önemli bir bölümünün “Tourism Management” dergisinde
yayımlandığı görülmektedir (Tablo 2).
Tablo.2 Çalışmaların Yayımlandığı Dergiler
Yayım
Sayısı

%

Tourism Management

121

59,3

Annals of Tourism Research

55

27

Procedia-Social and Behavioral Sciences

7

3,4

Journal of Air Transport Management

3

1,5

Journal of Destination Marketing & Management

3

1,5

Journal of Transport Geography

3

1,5

Energy Policy

1

0,5

Forest Policy and Economics

1

0,5

Global Environmental Change

1

0,5

Journal of Environmental Management

1

0,5

Journal of Transport Management

1

0,5

Land Use Policy

1

0,5

Regional Science and Urban Economics

1

0,5

Research In Transportation Economics

1

0,5

The Extractive Industries and Society

1

0,5

Transport Policy

1

0,5

1
1
204

0,5
0,5
100

Dergi Adı

Transportation Research Procedia
Wine Economics and Policy
Toplam: 18

Tourism Management ve Annals of Tourism Research dergileri, turizm alanında dünya
literatüründe önemli yer tutan öncü dergilerdir. Bu iki dergi de TÜBİTAK tarafından A
sınıfı dergi olarak sınıflandırılmıştır. Bu dergilerin yayın değeri, etki faktörü son derece
yüksek olduğundan araştırmacılar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Aynı
zamanda yayın kalitesinin de bu açıdan yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Yayım Türü
İncelenen 204 çalışmanın yayım türüne bakıldığında 188 çalışmanın makale (% 92), 8
çalışmanın inceleme ve 8 çalışmanın da araştırma raporu olarak yayımlandığı
görülmektedir (Şekil 2).
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Araştırma
Raporu
4%

İnceleme
4%

Makale
92%

Şekil.2 Çalışmaların yayım türlerine göre dağılımı
Makaleler diğer yazarlar tarafından hem daha fazla ilgi görmesi, hem de yayın kalitesinin
yüksek olması nedeniyle en çok tercih edilen yayım türü olarak öne çıkmaktadır. Science
Direct veri tabanında taranan dergilerin üst sınıf dergiler olduğunu dikkate alarak,
makalelerin çoğunlukta olmasının doğal bir sonuç olduğunu söylemek mümkündür.
Yayım Yılı
İncelenen çalışmaların yayım yılı 1974-2016 dönemini kapsamaktadır. Tablo 3
incelendiğinde 1975-1981 yılları arasında ve 1983 yılında herhangi bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Ancak 1986 yılından günümüze kadar her yıl turizm talebi konusunun
çalışıldığı görülmektedir. 1974, 1984, 1991 ve 1999 yıllarında ise 1’er çalışma yapılarak bu
yılların ise günümüze kadar en az çalışma yapılan yıllar olduğu görülmektedir. En fazla
çalışma ise 17’şer çalışma ile 2012 ve 2014 yıllarında yapılmıştır (Tablo 3).
Tablo.3 Yayım yılına göre çalışmaların dağılımı
Yayım Yılı N

%

Yayım Yılı N

%

Yayım Yılı N

%

Yayım Yılı N

%

1974

1

0,5

1992

6

2,9

2001

6

2,9

2009

4

2

1982

4

2

1993

2

1

2002

2

1

2010

9

4,4

1984

1

0,5

1994

4

2

2003

13 6,4

2011

10 4,9

1986

2

1

1995

3

1,5

2004

3

1,5

2012

17 8,3

1987

4

2

1996

3

1,5

2005

8

3,9

2013

10 4,9

1988

3

1,5

1997

6

2,9

2006

8

3,9

2014

17 8,3

1989

4

2

1998

4

2

2007

6

2,9

2015

15 7,4

1990

2

1

1999

1

0,5

2008

10 4,9

2016

12 5,9

1991

1

0,5

2000

3

1,5
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Çalışmalar dönemsel olarak ele alındığında 2000 yılı sonrasında çalışma sayılarında ciddi
bir artış olduğu gözlenmektedir. Şekil 3’te görüldüğü gibi; 1990 yılına kadar 21 çalışma
(%10), 1991-2000 yılları arasında 33 çalışma (%16) yayımlanmıştır. Buna karşın 160
çalışmanın (%74) 2001 yılı ve sonrasında yayımlandığı görülmektedir. Bu dönem turizm
talebinin en fazla çalışıldığı dönemi göstermekte ayrıca bilimde turizm talebine verilen
önemin arttığının da bir göstergesi olmaktadır (Şekil 3). 2000 yılı sonrasında yayınlarda
görülen artışın özellikle Tourism Management dergisinin yayın politikasında ve yıllık
yayın sayısında yaptığı artıştan kaynaklanması da mümkündür.
1990'a kadar
% 10
1991-2000
arası
% 16

2000 sonrası
% 74

Şekil.3 Çalışmaların dönemsel dağılımı
Yazar Sayısı
Şekil 4’te gösterildiği gibi yapılan çalışmaların %31’i tek yazarlı, %32’si ise 2 yazarlı
çalışmalardır. Bu oranları % 25 ile 3 yazarlı çalışmalar, %8 ile 4 yazarlı çalışmalar, %2 ile 5
yazarlı çalışmalar izlemektedir. Sadece 1 çalışma ise 9 (%0,5) yazarlı yapılmıştır. Bu
durum ise turizm talebi konusundaki çalışmalarda yazarların genellikle tek veya iki
yazarlı olarak yayım yapmayı tercih ettiklerini göstermektedir.
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Şekil.4 Yazar Sayılarına Göre Çalışmaların Dağılımı
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Araştırmacılar, turizm talebi konusunda yaygın olarak bireysel çalışmayı tercih etse de,
turizmin disiplinler arası niteliği dolayısıyla iki ve daha çok yazarlı çalışmaların sıklıkla
tercih edildiğini söylemek mümkündür.
Sayfa Sayısı
Şekil 5’te gösterildiği gibi incelenen çalışmalar en az 1 en fazla 27 sayfadan oluşmaktadır.
Yapılan 71 çalışma 7-10 sayfa aralığında ve 70 çalışma ise 11-15 sayfa olarak
yayımlanmıştır. Yayınların büyük çoğunluğu ampirik olduğundan bu tarz çalışmalarda
tablo ve grafiklere yer verildiği için sayfa sayılarının yüksek olduğu düşünülebilir. 1
sayfalık çalışmalar ise kitap incelemeleridir.
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Şekil.5 Sayfa Sayılarına Göre Çalışmaların Dağılımı
Bu parametre, dergilerin yayın politikaları gereği yaptığı düzenlemelerden
kaynaklanabilir. Daha önceki başlıklarda belirtildiği gibi, turizm talebi konusunda en çok
yayının bulunduğu dergiler sırasıyla Tourism Management ve Annals of Tourism
Research dergileridir. Örneğin Annals of Tourism Research dergisi makaleleri 10.000
kelime ile sınırlamaktadır. Bu durum ise yayınların sayfa sayıları üzerinde etkili olabilir.
Kaynak Sayısı
Şekil 6’da gösterildiği gibi yazarların yararlandıkları kaynakların sayısı en az 0-10 ve en
fazla 140-145 arasındadır. 204 çalışmanın büyük çoğunluğu 21-30 kaynaktan
yararlanmıştır. 11-20 ve 41-50 adet arasında kaynak kullanımının ise yaygın olduğu
görülmektedir. 2 çalışma ise 140-145 adet kaynaktan yararlanmıştır.
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Şekil.6 Kaynak Sayısı
Kaynak sayısı, konu ile ilgili kaynakların sınırlılığı, erişilebilirliği ve araştırmacının
titizliği ile ilgili bir konudur. Turizm talebi ile ilgili yapılan çalışmalarda 20 ve üzeri
kaynak kullanımının yaygın olduğunu söylemek mümkündür.
Atıf Sayısı
Çalışmaların aldıkları atıf sayıları ilgili çalışmanın niteliği ve alandaki yeri hakkında bilgi
vermektedir. Çalışmaların aldıkları atıf sayıları en az 0 ve en fazla 250’dir. Çalışmaların
14 tanesi 1, 8 tanesi 3, 7 tanesi 2 ve 6 tanesi 4 atıf almıştır. Atıf sayılarının dağılımı Tablo
4’te özet olarak verilmiştir.
Tablo.4 Atıf Sayıları*
Atıf
Sayısı

Çalışma

%

Atıf
Sayısı

Çalışma

%

Atıf
Sayısı

Çalışma

%

Atıf
Sayısı

Çalışma

0

15

7,4

17

2

1

38

1

0,5

65

1

0,5

1

14

6,9

18

2

1

39

2

1

67

3

1,5

2

7

3,4

19

5

2,5

40

1

0,5

69

1

0,5

3

8

3,9

20

4

2

41

2

1

71

1

0,5

4

6

2,9

21

2

1

42

1

0,5

73

2

1

5

3

1,5

22

2

1

43

1

0,5

77

2

1

6

7

3,4

23

2

1

44

3

1,5

79

1

0,5

7

2

1

24

1

0,5

48

1

0,5

84

1

0,5

8

3

1,5

25

2

1

49

1

0,5

85

2

1

9

3

1,5

27

5

2,5

50

1

0,5

90

1

0,5

10

2

1

28

1

0,5

52

1

0,5

99

1

0,5

11

6

2,9

29

3

1,5

53

1

0,5

100

2

1

12

3

1,5

30

1

0,5

54

1

0,5

101

1

0,5

13

6

2,9

31

1

0,5

55

1

0,5

103

1

0,5

Sayısı

Sayısı
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Sayısı

Sayısı

%

14

5

2,5

33

1

0,5

56

1

0,5

122

1

0,5

15

3

1,5

34

1

0,5

61

1

0,5

186

1

0,5

16

3

1,5

37

1

0,5

64

1

0,5

250

1

0,5

* 28 Çalışmanın atıf verilerine ulaşılamamıştır.

Şekil 7’de gösterildiği gibi 109 çalışma 0 ile 20 arasında atıf almıştır ve bunlar incelenen
yayınların yaklaşık olarak yarısını oluşturmaktadır. 27 çalışma 21-40 arasında, 15 çalışma
41-60, 13 çalışma 61-80, 7 çalışma 81-100 ve 5 çalışma 101 ve üzeri atıf almıştır. Atıf
değerleri incelenen 176 çalışma içerisinde 15 çalışmanın hiç atıf almadığı, bunlar arasında
5 tanesinin 2016 yılında yayımlanan çalışmalar olduğu görülmüştür.
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Şekil.7 Atıf Oranları
Atıf sayısı, çalışmanın erişilebilirliği ve konunun ilgili alanda ne kadar ilgi gördüğü ile
doğru orantılıdır. Science Direct veri tabanındaki yayınlara kurumlar üzerinden ya da
üyelik sistemi ile erişilebilmektedir. Bu durum yayınların atıf sayısını olumsuz yönde
etkileyebilir. Turizm talebi konusunda yapılan çalışmaların sınırlı olduğu
düşünüldüğünde bu çalışmaların atıf sayılarının da az olabileceği öngörülebilir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bibliyometrik araştırmalar, akademik yayınların daha yakından tanınması, konuya
ilişkin çalışmalarda araştırmacılara yol göstermesi ve araştırmaya açık alanların
belirlenmesi açısından önemlidir.
Bu araştırma kapsamında Science Direct veri tabanında taranan dergilerde “turizm talebi
(tourism demand)” konusunda yapılan 204 çalışma bibliyometrik analiz yöntemi ile
incelenmiştir. Araştırmanın temel bulguları şunlardır:
-

Araştırmaya en çok konu olan ülkeler sırasıyla Çin, İngiltere, Avustralya,
İspanya ve ABD’dir. Türkiye’ye ilişkin sadece 6 çalışmaya rastlanmıştır.

-

Çalışmaların büyük bölümünün (%83,8) ampirik olduğu ve yayınların %92’sinin
makale formunda sunulduğu görülmüştür.

-

204 çalışmanın 176’sı Tourism Management ve Annals of Tourism Research
dergilerinde yayınlanmıştır.

-

2000 yılı sonrasında çalışma sayısında ciddi bir artış olduğu gözlenmiştir.
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-

Çalışmaların en çok tek ve iki yazarlı olduğu (563), bunun yanı sıra 3 ve 4
yazarlı çalışmaların da yaygın olduğu (%33) görülmüştür.

-

Kaynak sayılarının 10-40 aralığında yoğunlaştığı, atıf sayılarının ise en çok 0-20
aralığında gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Yukarıda sıralanan bu bulgular doğrultusunda, turizm talebi konusunun pek çok
disiplinin ilgi alanına girmekle birlikte yeterince ele alınmadığı, özellikle Türkiye ile ilgili
çalışmaların sınırlı olduğu söylenebilir. Çin, ABD ve Avrupa ülkelerinde araştırmaya
önemli ölçüde kaynak ayrıldığı bilinmektedir. Çin hemen her alanda yayın sayıları
konusunda ciddi bir atak yapmıştır. Ülkemizde de özellikle üniversite fonlarının daha
çok yayına teşvik edici olması kuşkusuz yayınların artmasını sağlayacaktır.
Turizmin disiplinler arası niteliği sayesinde farklı alanlarda yapılacak ve turizm talebini
konu alacak çalışmalar özellikle A sınıfı dergiler olarak nitelendirilen Tourism
Management ve Annals of Tourism Research dergilerinde ilgi görmektedir. Turizm talebi
konusunda yapılacak teorik, durum analizi ve örnek olay incelemesi türünden yayınlara
ihtiyaç bulunmaktadır. Yayın türleri açısından bakıldığında makaleler en çok ilgi gören
ve araştırmacılar tarafından erişim ve atıf potansiyeli en yüksek yayın türü olarak
değerlendirilebilir.
Turizm alanında çalışan araştırmacılar için Türkiye üzerine hazırlanacak ampirik
çalışmalar yanında teorik incelemeler de bu uluslararası veri tabanı için yayına elverişli
alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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RESTORANLARDA FİZİKSEL UNSURLARIN MÜŞTERİLERİN DEĞER VE KALİTE
ALGILAMALARI YOLUYLA DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
Alper IŞIN
Arş. Gör., Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi
alper.isin@gazi.edu.tr
ÖZET
Yiyeceğin temel bir ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde yiyecek içecek sektöründeki
rekabetin bir hayli güçlü olduğunu söylemek mümkün olacaktır. Restoran işletmeleri
müşterilerin memnuniyet düzeylerini arttırmak ve devamlılıklarını sağlamak amacıyla
yalnızca yiyeceklerle değil aynı zamanda işletmenin fiziki yapısı ile de kendilerini bu
rekabetçi ortamda farklı kılacak düzenlemeler yapmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı,
restoranlarda yemek yiyen müşterilerin mekânın fiziksel unsurlarının yemek yeme
isteğine yönelik davranışı üzerine etkisinin belirlenmeye çalışılmasıdır. Çalışma
kapsamında müşterilerin yemek yedikleri mekânlardaki fiziksel unsurların kişilerin
değer ve kalite algılamalarına ve bu algılamaların da kişilerin davranışsal eğilimlerine ne
denli etkisi olduğu araştırılmaktadır. Araştırma verileri Ankara’da bulunan 1. Sınıf
restoranlarda yemek yiyen müşterilere anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler
yapısal eşitlik modeli kullanılarak kestirim yöntemi ile tahminleme yapılmış ve boyutlar
arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuç olarak fiziki çevre unsurlarının restoran
müşterilerinin davranışsal eğilimleri üzerinde etkisi olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fiziki Unsurlar, Algılanan Değer, Kalite, Davranışsal Eğilim,
Restoran.
GİRİŞ
Bir alanda artan rekabet, çevresel unsurların düzenlenmesine verilen dikkatin artmasını
gerektirir. Bu sayede işletmeler bazı müşterileri tiplerini de işletmelerine çekebilir (Kotler,
1974, 52, 53). Fiziksel çevre unsurları iyi düzenlendiği takdirde, müşterilerin zihinlerinde
olumlu çağrışımlar oluşturabilir (Bitner, 1990: 73) ve müşterilerin duygusal durumlarına
etkide bulunabilir (Lucas, 2003: 2). Çünkü hizmet işletmeleri kapsamında fiziksel
çevrenin düzenlemesi önemli bir konudur (Bitner, 1992: 58, 59). Bir konuk açısından,
restoranın çevresel düzenlemesi, kendilerini hoş karşılanmış, rahat ve güvende
hissetmeleri için etkili olan bir unsurdur (Katsigris ve Thomas, 2009: 206).
Araştırmada bahsi geçen çağrışımlar kapsamında kalite ve değer algılamaları esas
alınmıştır. Bu unsurların da duygulara; duyguların ise davranışsal eğilimlere olan etkisi
araştırılmıştır. Böylece, fiziksel çevre unsurlarına ilişkin algılamaların davranışsal
eğilimlere geçiş sürecinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Fiziki Çevre Unsurları
İşletmeler sunmuş oldukları hizmetlere uygun olarak bir fiziki düzenleme yapmaktadır.
Etkileşimli bir hizmet söz konusu olduğunda, çevreninin dikkatli bir biçimde
düzenlenmesi gerekmektedir (Bitner, 1992: 58). Çünkü müşteriler bir restorana
gittiklerinde; yiyecek-içecek tüketiminden önce, bu tüketim esnasından ve bu tüketimden
sonra da bulundukları fiziksel çevreyi duyumsar (Han ve Ryu, 2009: 489). Bunun
sonucunda, fiziksel çevre unsurları müşterilerin bilişsel yapıları üzerinde etkili olabilir.

1460

Bu ipuçlarına göre müşteriler hizmet teklifinin yapısına ve değerine ilişkin bir yargıda
bulunabilir. Fiziksel çevre unsurlarının müşterilerin psikolojik durumlarına da etkisi
olabilir ve bu unsurlar müşterilerin tutum ve davranışları üzerinde etkili olacak bir
biçimde duygusal tepkilere yol açabilir (Nguyen ve Leblanc, 2002:246).
Katsigris ve Thomas (2009: 30)’a göre yiyecek içecek alanlarının düzenlemesinde temel
konu; konfor, güvenlik, müşterilerin uyaranlara ilişkin tolerans düzeyi ve bu üç unsura
ek olarak hedef pazar ile ilgilidir.
Han ve Ryu (2009) ise yaptıkları araştırma çerçevesinde restoranların fiziksel çevre
unsurlarını üç unsur olarak açıklamıştır. Bunlar; dekorasyon, düzen ve ambiyans olarak
açıklanmaktadır.
Dekorasyon; duvar rengi, resimler/fotoğraflar, masa örtüleri, yer döşemesi ve
mobilyaların kalitesi gibi unsurlarla açıklanmaktadır. Düzen; müşterilerin restoranda
rahatça hareket edebilmeleri ile ilgili bir kavramdır. Ambiyans ise; ortamdaki koku, ısı,
ortamın aydınlanması, gürültü düzeyi ve ortamdaki müzik ile ilgilidir (Han ve Ryu, 2009:
490, 491).
Bitner (1992: 59, 64), hem müşterilerin hem de çalışanların çevresel unsurlara yönelik
olarak bilişsel, duygusal ve psikolojik olarak karşılık verdiklerini öne sürdükleri bir yapı
önermiştir. Çevresel unsurlarına verilen bu karşılıklar müşterilerin ve çalışanların
aralarındaki ilişkileri etkilemektedir. Bu yapı, hem çok yönlü karşılıkları(bilişsel vb.)
içerisinde barındırmakta hem de çalışanlar ve müşterilerin ilişkilerini dikkate almaktadır.
Ayrıca bu modelde, kişilerin yaklaşma ve kaçınma davranışlarının bilişsel, duygusal ve
tepkisel karşılıklara bağlı olarak şekillendiğini öne sürmektedir. Sonuç olarak, çevresel
unsurları; ambiyans şartları, düzen ve işlevsellik ve işaretler ve semboller şeklinde
sınıflandırmıştır.
Değer ve Kalite Algılaması
Değer kavramı kısaca “ müşterinin satın aldığı üründen elde ettiği fayda” olarak
açıklanabilir. Müşteriler, bir ürüne yönelik değer belirlerken, kalite ve maliyet arasındaki
dengeyi esas almaktadır (Uzunoğlu, 2007: 11).
Müşterilerin pazarlama eylemlerinin sonucunda, “değer” elde etmeleri gerekmektedir.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus; işletmelerin müşterilerine değeri teslim
etmediğidir. İşletmeler ancak müşterileri ile ortak değer yaratma süreçlerine onlara çeşitli
kaynaklar sunarak dahil olabilir (Grönroos, 2006: 398, 400). Zeithaml (1988: 14) algılanan
değeri müşterilerin bir üründen elde ettiği faydaların, aldıklarının ve mal veya hizmeti
elde edebilmek için verdiklerinin algılanmasına göre genel bir değerlendirilmesi biçimde
tanımlamıştır. Bu tanımla değer kavramının algılama boyutuna dikkat çekmektedir.
Değer; maliyetin düşürülmesi, müşteri ile bağların güçlendirilmesi, müşterilerden fikir
almak, seçeneklerin arttırılması, müşteri sorunlarının çözülmesi ve garantilerin
bulunması yolları ile arttırabilir (Tek, 2006: 175). Kalite kavramı; hemen her sektörde, her
yönetim seviyesinde, her fonksiyonda çok kullanıldığı için, sadece aşinalık yüzünden
herkes tarafından bilindiği sanılan, toplumda da sıklıkla duyulan ve kullanılan bir
kavramdır. Ancak bu kavramın günümüzde taşıdığı önemi çok az kişi veya kurum
gerçek anlamında kullanmakta veya değerlendirmektedir (Pırnar, 2007: 38).
Geleneksel anlamda yaklaşıldığında kalite kavramı standartlara uyum ya da
fonksiyonlara uygunluk olarak ele alınmaktadır. Ancak günümüzde kalite kavramı bu
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tanımlara sığmayacak derecede yeni boyutlar kazanmıştır. Günümüzde kalite kavramı,
günlük konuşmalardaki dağınıklığından kurtarılmış, dar tanımlama kalıplarından
çıkarılmış, esnek ve dinamik bir çerçeve içine yerleştirilmiştir (Shengelbayeva, 2009: 22).
Kalite, müşterinin kendisine sunulan ürün/hizmetten tatmin olma derecesiyle yakından
ilgilidir. Standartlara ve spesifikasyonlara uygunluk olarak tanımlanan geleneksel kalite
tanımlarının üzerinde kalite ; “müşterinin beklentilerine uygun olmaktır.” Müşterinin iyi
algılamasını sağlamaktır. Kalite, istenilen özelliklere uygunluktur (Taşkın, 2000: 57).
Duygular
Duygular “belirli bir nesne, olay ya da kişilerin; insanın iç dünyasında uyandırdığı
izlenimler” olarak açıklanmaktadır (Rızaoğlu, 2003: 112). Duygular, tutumun bir unsuru
olarak bireylerin ikna edilmesinde itici bir güçtür (Morris ve diğerleri, 2002: 7).
Bir nesneye yönelik, hisler veya duygusal tepkiler, tutumların duygusal unsurunu
oluşturmaktadır. Bir ürüne yönelik olan duygusal tepkiler bireylere veya durumlara göre
farklılık gösterebilmektedir (Hawkins ve diğerleri, 2007: 399, 400).
Müşterilerin bazı durumlarda, rasyonel karar veren bireyler olarak tanımlanmasına
rağmen, diğer bir görüş de duyguların da müşterilerin kararlarında etkili olduğuna
yöneliktir (Jansson-Boyd, 2010: 69). Aynı şekilde Aaker ve diğerleri (2004: 283) kişilerin
seçim yapmaları gerektiğinde, duyguların bu kararda etkili olduğunu öne sürmektedir.
Kişiler bir ürünün arzu edilen özellikte olduğuna inanırsa, o ürüne olumlu duygularla
yaklaşmaktadır. Bunun sonucunda da şartlar uygun olduğu takdirde satın alma işlemi
gerçekleşebilir (Rice, 1997: 107).Olumlu duyguların sürdürülmesi durumunda işletmeye
yönelik bir bağlılık ortaya çıkabilmektedir (Chaudhuri, 2006: 143).
Davranışsal Eğilim
Davranışsal eğilimler genel olarak tekrar satın alma eğilimi veya ağızdan ağıza
pazarlama ile açıklanmaktadır(Assael, 1992: 197; Shiffman ve Kanuk, 2000: 205; Sun ve
Qu, 2011: 212).
Zeithaml ve diğerleri(1996: 36, 38), olumlu davranışsal eğilimler olarak; müşteriler
tarafından yakın çevrelerine kendi deneyimlerine ilişkin olumlu bilgiler verilmesi ve o
işletmeye yönelik olarak yakın çevrelerinin teşvik edilmesi, işletmenin birincil tercih
olarak belirtilmesi, fiyat artışı olsa dahi buna yönelik daha az hassasiyet gösterilmesi gibi
unsurları öne çıkarmaktadır.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Günümüzde, birçok alanda olduğu gibi hizmet sektöründe de tüketicilerin satın aldıkları
mal/hizmetten edindikleri deneyimler satın alma davranışlarında oldukça önemli bir
unsurdur. Yiyecek içecek sektöründe restoran işletmeleri artan rekabet ortamında karlılık
düzeylerini artırmak ve ayakta kalabilmek amacıyla lezzetli yemeklerin yanı sıra
müşterilere yemek yedikleri süre boyunca unutamayacakları deneyimler yaşatabilmeleri
farklılık oluşturabilecek bir etken olabilmektedir ve restoranların sahip olduğu fiziki
unsurların müşterilerin yemek deneyimlerini etkilediği düşünülmektedir. Bu
araştırmanın temel amacı, restoranlarda yemek yiyen tüketicilerin fiziki unsurlara
yönelik algılarının değer, kalite algılamalarına ve bunun davranışsal eğilimler üzerine
etkisini incelemektir.
Fiziksel unsurlar (hizmet alanı); doğal ve sosyal çevreden farklı olarak insan yapımı
çevreyi tanımlamaktadır. Fiziksel unsurların boyutları, müşterilerin ve çalışanların
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eylemlerinin geliştirilmesi için işletmeler tarafından kontrol edilebilen objektif
faktörlerden meydana gelmektedir (Bitner, 1992: 52, 64). Mehrabian ve Russell (1974: 8),
geliştirmiş oldukları modelde çevrede yer alan fiziksel ve sosyal uyaranların bireylerin
duygusal durumlarına doğrudan etkide bulunduğunu öne sürmüştür. Bu duygusal
unsurların da bireylerin davranışsal yanıtlar vermelerine neden olduğu belirtilmiştir. Bu
yanıtlar yaklaşma ve kaçınma biçimindedir. Fakat Kim ve Moon (2009:144) müşterilerin
fiziksel çevreye ilişkin tepkilerini daha iyi anlamak için bu modelin genişletilmesi
gerektiğini ifade etmiştir.
Kotler (1974: 54), bir ortama ilişkin atmosferin müşteriyi etkilemesindeki ilk adımın
atmosferdeki duyusal unsurların özellikleri olduğunu belirtmiştir. Bunun ardından
duyusal özelliklerin müşteriler tarafından nasıl algılandığı önem arz etmektedir. Bu
algılama sonuçlarına göre müşterilerin bilgi ve duygu temelinde bir yapı
geliştirmektedir. Ortaya çıkan yapı ise müşterilerin satın alma davranışlarına etki
etmektedir. Kotler (1974), fiziksel çevre unsurlarının müşterilerin bilgi (kalite, değer vb.)
ve duygu temelinde bir etkide bulunması beklendiğini belirtmektedir. Kim ve Moon
(2009: 147) da fiziksel çevreye ilişkin unsurların müşterilerin kalite değerlendirmelerinde
etkili olabileceğini belirtmiştir. Yazarlar, bir restoranın fiziksel çevresine ilişkin
uyaranlarının müşterilerin almış oldukları hizmetin çeşitli kalite unsurlarına ilişkin
algılamalarında etkili olabileceğini belirtmiştir (yiyecek kalitesi ve fiyat/değer hususu
gibi). Heung ve Gu (2012: 1169) da ortamın atmosferinin, davranışsal eğilimler
üzerindeki etkisinin genelde dolaylı olarak ortaya çıktığını belirtmiştir. Rice (1997: 107)
müşterilerin bir ürünün arzu ettikleri özellikte olduğu takdirde, bunun olumlu duyguları
beraberinde getireceğini öne sürmektedir. Yazara göre, bunun sonucunda da uygun
şartlar geliştiği takdirde müşterilerin satın alma işlemi gerçekleşebilir. Bunlara ek olarak,
Chen ve Hu (2010: 410) algılanan değerin, müşteri sadakati üzerinde güçlü bir etkisi
olduğunu, Han vd. (2011: 1013),algılanan değerin olumlu duygular üzerinde olumlu bir
yönde etkisi olduğunu, Ladhari vd. (2008: 568) hizmet kalitesinin restoranlar için olumlu
duygulara olumlu, olumsuz duygulara ise olumsuz etki ettiğini, benzer şekilde Kim ve
Moon (2009: 151) ve Jang ve Namkung (2009: 456) da restoranlar için algılanan hizmet
kalitesinin müşterilerin duygularını olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştir. Ayrıca Kim
ve Moon (2009: 151), memnuniyet duygusunun tekrar ziyaret eğilimi üzerinde; Jang ve
Namkung (2009: 456) olumlu duyguların, davranışsal eğilimler üzerinde olumlu yönde
etkisinin olduğunu tespit etmiştir. Bu belirtilenler esas alınarak, aşağıda yer alan
simgesel model geliştirilmiştir.
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Şekil 1. Araştırma Modeli

Açıklanan kavramlar ve incelenen literatür neticesinde yapılan araştırmalarda, çalışmada
yer alan değişkenlerin birbirleri ile ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda
ortaya çıkan araştırma modeli doğrultusunda araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir:
H1: Dekorasyon boyutunun, değer algılaması üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H2: Dekorasyon boyutunun, kalite algılaması üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H3: Düzen boyutunun, değer algılaması üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H4: Düzen boyutunun, kalite algılaması üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H5: Ambiyans boyutunun, değer algılaması üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H6: Ambiyans boyutunun, kalite algılaması üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H7: Değer algılamasının, duygular üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H8: Kalite algılamasının, duygular üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
H9: Duyguların, davranışsal eğilimler üzerinde olumlu yönde bir etkisi vardır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışma betimsel bir araştırma olup, ilişkisel tarama metodu kullanılmıştır. Bu sayede
bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Betimsel araştırmalar, araştırma konusuyla ilgili mevcut durumu saptamayı, olayı tasvir
ederek problemi anlamayı amaçlar (Arıkan, 2011: 30). Çalışmanın evreni olarak,
Ankara’da yer alan Turizm İşletme Belgeli 1. sınıf restoranlarda yemek yiyen tüketiciler
olarak belirlenmiştir. Ankara'da Turizm İşletme Belgeli 55 adet 1. Sınıf restoran
bulunmaktadır. Bu restoranlar içinden 12 adet restorana ulaşılmış ve bu mekanlarda
yemek yiyen müşterilerden araştırmaya katılmaya gönüllü olanlardan anket aracılığı ile
veriler toplanmıştır. Örneklem yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu örnekleme yöntemi ile
belirlenen restoranlarda yemek yiyen tüm müşteriler örnekleme dahil edilmiştir. Toplam
olarak 323 katılımcıya ulaşılmıştır.
Verilerin Toplanması
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Verilerin toplanması için bir anket formu oluşturulmuştur. Anket formunda yer alan
fiziki unsurlar (dekorasyon, dizayn ve ambiyans) ile ilgili ifadeler Han ve Ryu (2009),
değer ve kalite algılamaları ile ilgili ifadeler Kim ve Moon (2009), duygular ile ilgili
ifadeler Wakefield ve Blodgett (1996) ve son kısımda davranışsal eğilim ile ilgili ifadeler
Zeithaml (1988) ve Zeithaml vd. (1996)’nin çalışmalarından uyarlanmıştır.
Verilerin Analizi
Bu araştırmada, verilerin analiz edilmesi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır.
Kestirim metodu olarak en yüksek olabilirlik kestirim yönteminin kullanılması için
verilerin normal dağılım durumları incelenmiştir (Kline, 2011: 154, 155). Bu amaçla
basıklık ve çarpıklık katsayıları incelenmiştir. Bu değerler Kunan (1988: 313)’ın belirttiği
±2 değerini aşmamaktadır. Bu yüzden belirtilen kestirim yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya Katılan Kişilere Yönelik Demografik Bilgiler
Araştırmanın bulgularında ilk olarak katılımcıların demografik bilgilerine yer verilmiştir.
Bu bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri
Cinsiyet
f
%
Eğitim
f
Erkek
161 49.8
İlköğretim
14
Kadın
162 50.2
Lise
58
Toplam
323 100
Ön Lisans-Lisans
174
Lisansüstü
72
Yaş
Cevapsız
5
18-24
36
11.1
Toplam
323
25-33
63
19.5
Gelir
34-42
119 36.8
1000 ve altı
22
43-51
77
23.8
1001-2000
24
52 ve üzeri
28
8.7
2001-3000
68
Toplam
323 100
3001-4000
122
4001 ve üzeri
72
Medeni Hal
Cevapsız
15
Evli
188 58.2
Toplam
323
Bekar
129 39.9
İş
Cevapsız
6
1.9
Kamu Çalışanı
48
Toplam
323 100 Özel Sektör Çalışanı 140
Kendi İşi
97
Diğer
37
Cevapsız
1
Toplam
323

%
4.3
18.0
53.9
22.3
1.5
100
6.8
7.4
21.1
37.8
22.3
4.6
100
14.9
43.3
30.0
11.5
.3
100

Ölçüm Modeli
Bu aşamada Anderson ve Gerbing (1998: 422)’in önerdiği üzere ilk önce doğrulayıcı
faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Sonrasında ise yapısal eşitlik modellemesine geçilmiştir.
DFA sonuçlarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
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Tablo 2. Ölçüm Modeli
Boyutlar

İfadeler

Dekor

Düzen

Ambiyans

Değer

Kalite

Duygular

Davranşsal
Eğilimler
Uyum Değerleri

İşletme içindeki duvar ve zeminin renk düzeni
göze hoş gelmektedir.
Restoranın tasarımı modaya uygundur.
Bu restorandaki koltuklar ve masalar rahattır.
Bu restorandaki yönlendirmeler (wc vs.)
yeterlidir.
Masaların düzeni, çevrenin seyredilmesine engel
olmamaktadır.
Restoran düzeni, rahat hareket etmek için
uygundur.
Restoran ışıklandırması ortama hoş bir hava
katar.
Restoranın ısıtması/soğutması yeterlidir.
Restoran içerisinde hoş bir koku vardır.
Restorandaki çalan fon müziği beni memnun
eder.
Bu restoranda hizmetlere ödediğim ücretin
karşılığını aldım.
Bu restoranda vakit geçirmek için sarf ettiğim
çabanın karşılığını aldım.
Bu restorandan aldığım hizmet, yaptığım tüm
fedakârlıkları karşılamıştır.
Restoranın genel kalitesi mükemmeldir.
Restoranın genel kalitesi beklediğimden daha
iyidir.
Restoranın genel kalitesi olması gerektiği gibidir.
Genel anlamda bu restoranda vakit geçirmekten
mutlu oldum.
Genel anlamda bu restorandan çok keyif aldım.
Genel anlamda bu restoranda vakit geçirmek
eğlenceliydi.
Gelecekte yine bu restoranı tercih ederim.
Bu restoranı aileme ve arkadaşlarıma tavsiye
ederim.
Fiyatlarda artış olsa dahi, bu restoranı tercih
ederim.
2=311.22 , sd=188, 2/sd=1.66 RMSEA=.052 , CFI
=.95

Faktör
Yükleri

t değerleri

.67

Sabitlendi

.82
.86

10.97
10.40

.78

Sabitlendi

.68

10.34

.77

11.80

.73

Sabitlendi

.70
.78

9.96
10.81

.65

9.12

.76

Sabitlendi

.83

12.89

.84

12.88

.82

Sabitlendi

.84

13.11

.66

10.45

.66

Sabitlendi

.79

10.17

.81

9.98

.83

Sabitlendi

.80

11.47

.60

8.55

Tablo 2 incelendiğinde, uyum değerlerinin kabul edilebilir olduğu gözlenmektedir (Engel
vd. 2003: 52; Sümer, 2000: 62). Bu değerlere ek olarak, yapı güvenirliği ve açıklanan
varyans değerlerinin hesaplanmasına geçilmiştir. Son olarak da ayırt edici geçerlilik için
gerekli kontrol yapılmıştır.
Tablo 3. Örtük Değişkenler Arası Korelasyon Katsayıları, Yapı Geçerliği ve Açıklanan Varyans

Dekor
Düzen

Dekor
.84 (.64)
.69

Düzen

Ambiyans

Değer

.78 (.55)
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Kalite

Duygular

Dav. E.

Ambiyans
Değer
Kalite
Duygular
Dav. E.

.48
.62
.50
.48
.42

.77
.73
.66
.63
.52

.85 (.58)
.68
.71
.59
.49

.88 (.70)
.80
.60
.51

.85 (.65)
.68
.58

.84 (.64)
.84

.80 (.58)

Not: Koyu değerler yapı güvenirliği, parantez içindeki değerler açıklanan varyans değerleridir.

Tablo 3 incelendiğinde yapı güvenirliğine ilişkin değerlerin Bagozzi ve Yi (1988: 80)’nin
belirttiği .60 sınırının; açıklanan varyans değerleri de Fornell ve Locker (1982: 46)’ın
belirttiği .50 değerinin üzerindedir. Ayırt edici geçerlilik için ise faktörler arası
korelasyonlar incelenmiştir ve değerlerin Kline (2011: 116)’ı belirtmiş olduğu .90 değerini
aşmadığı görülmüştür.
Yapısal Eşitlik Modeli
İlk aşamada ölçüm modeline ilişkin değerler incelenmiştir ve bunların yapısal eşitlik
modeline geçilmesi için uygun olduğu görülmüştür. Yapısal eşitlik modeline ilişkin
sonuçlara Tablo 3’de yer verilmiştir.
Tablo 4. Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Sonuçlar

Hipotezler
H1 Dekor Değer
H2 Dekor Kalite
H3Düzen Değer
H4 Düzen Kalite
H5Ambiyans Değer
H6Ambiyans Kalite
H7 Değer Duygular
H8Kalite Duygular
H9Duygular Dav.Eğ.

Standartlaştırılmış Yol
t Değerleri
Sonuç
Katsayıları
.21*
2.76
Kabul
.09
1.10
Ret
.38*
3.15
Kabul
.31**
2,46
Kabul
.33*
3.64
Kabul
.47*
4.87
Kabul
.22*
3.01
Kabul
.55*
7.08
Kabul
.84*
12.41
Kabul
Uyum Değerleri
2=449.00, sd=197 2/sd=2.28, RMSEA=.063., CFI = .94 NFI= .90

Not: * p< .01 ; ** p<.05

Tablo 4 incelendiğinde dekorun değer üzerinde olumlu yönde ve anlamlı bir etkisinin
olduğu görülmektedir (β=.21, p<.01). Buna bağlı olarak H1 kabul edilmiştir. Dekorun
kalite algılaması üzerindeki etkisi anlamlı değildir (β=.09, p>.05). Bu yüzden H2
desteklenmemiştir. Düzenin değer üzerindeki etkisi (β=.38, p<.01), ve kalite algılaması
üzerindeki etkisi (β=.31, p< .01) olumlu yöndedir ve anlamlıdır. Bu yüzden H3 ve H4
desteklenmiştir. Ambiyansın değer üzerindeki etkisi (β=.33, p<.01) ve kalite algılaması
üzerindeki etkisi (β=.47, p<.01) olumlu yöndedir ve anlamlıdır. Böylece, H5 ve H6
desteklenmiştir. Değerin, duygular üzerindeki etkisi olumlu yöndedir ve anlamlıdır
(β=.22, p< .01). Bu durumda, H7 desteklenmiştir. Kalite algılamasının, değer üzerinde
olumlu yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu gözlenmiştir (β=.55, p<.01). Buna göre, H8
desteklenmiştir. Son olarak, duyguların davranışsal eğilimler üzerinde olumlu yönde ve
anlamlı bir etkisini olduğu görülmüştür (β=.84, p<.01). Bu durumda, H9 desteklenmiştir.
Bu sonuçların şekil ile ifadesine aşağıda yer verilmiştir.
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Not: * p< .01 ; ** p<.05
Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli
SONUÇ
Bu araştırma kapsamında genel olarak, Kotler (1974)’in müşterilerin fiziksel çevreye
ilişkin algılamalarının bilgi ve duygu temelinde bir yapı oluşturmasını takiben,
müşterilerin davranışlarına yönelik eğilimlerinin etkileneceği görüşü doğrulanmıştır.
Fiziksel unsurların (dekorasyon, düzen ve ambiyans) algılanan değer ve kaliteye ilişkin
durumu incelendiğinde yalnızca işletmenin dekorunun kaliteye yönelik algılamada
önemli bir etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda mekanın sahip olduğu
fiziki yapının müşterilerin işletmeye yönelik değer ve kalite algılamaları üzerine etkisi
olduğu görülmektedir.
Bunun yanı sıra algılanan değer ve kalitenin de müşterilerin duygu durumlarını
etkilediği incelendiğinde, olumlu bir etkinin olduğu tespit edilmiştir. Son olarak
duyguların davranışa yönelik ne denli etki olduğu incelenmiş ve müşterilerin değer ve
kalite algılamaları neticesinde oluşan duygularının davranışa dönüştüğü sonucuna
ulaşılmıştır. Böylece tüketicilerin o işletmeye yönelik davranışa yönelik kararları olumlu
yönde oluşmaktadır.
Sonuç olarak bu araştırma kapsamında, restoranlar için fiziksel çevre düzenlemesinin
müşterilerin davranışsal eğilimleri üzerindeki etkisi ortaya konulmuştur. Ancak bu etki
değer ve kalite algılamalarının duygular, duyguların da davranışsal eğilimler üzerindeki
etkilerinin oluşumu ile gerçekleşmektedir. Bu yüzden, restoran yöneticileri ilk olarak
fiziksel çevre unsurlarının müşterilerin kalite ve değer algılamalarına olan etkilerini de
dikkate alarak bu algılamaların olumlu yönde olmasını sağlamalıdır. Yiyecek içecek
işletmeleri için yemeğin lezzeti, tadı, görünümü kadar mekanın fiziki unsurları, tasarımı,
nasıl dizayn ve dekore edildiği müşterilerin o işletmeye yönelik kalite algılamasını
etkilemektedir. İşletmelerin yalnızca yiyeceklerin kalite ve tadına değil, aynı zamanda
restoran dış çevre yapısına ve fiziki unsurlarına dikkate alarak kendilerini iyileştirmeleri,
rekabet durumu oldukça yüksek olan yiyecek içecek sektöründe farklılık oluşturacaktır.
Ancak bu noktada değer ve kalite algılaması ile ilişkili başka unsurların da olduğu göz
önünde bulundurulmalıdır.
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TURİZM SEKTÖRÜNDE ENERJİ TÜKETİMİ VE ENERJİ TASARRUF OLANAKLARI
Harun Kemal ÖZTÜRK
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Ö. Altan DOMBAYCI
Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
ÖZET
Enerji günümüzün en önemli öğelerinden birisidir. Sanayi, konut, taşımacılık, tarım, bina
vb. gibi hem üretim hem de konforun sağlanması için enerji olmazsa olmazlardan
birisidir. Turizm sektöründe enerji giderleri, toplam giderler içerisinde %8-12 arasında
bir orana sahiptir. Sektörel olarak incelendiğinde, otellerde ve restoranlarda enerji
giderleri içerisinde en büyük payın ısıtma, aydınlatmada ve sıcak suyun olduğu
görülmektedir. Bu nedenle enerji tasarruf olanakları araştırılırken ısıtma ve aydınlatmaya
yoğunlaşılmasının yararlı olacağı düşünülebilir. Turizm işletmelerinde enerji tasarruf
potansiyelli %40’ların üzerindedir. Maksimum enerji tasarrufu için işletmelerde
otomasyon büyük önem taşımaktadır. İnsanların huzur ve güven içinde ve konforlu bir
ortamda konaklamaları durumunda müşteri memnuniyetinin sağlanabileceği
düşünülerek, konfordan ödün vermeden enerji tasarrufu yapılması sağlanmalıdır. Bu
nedenle gün ışığından maksimum yararlanılmalı, ısı kayıplarının azaltılması için duvar,
boru ve kapıların yalıtımı sağlanmalı, camlar enerji kayıplarını azaltmak için çift cam
şeklinde yapılmalı, sıcaklık kontrolleri otomatik olarak yapılabilmelidir. Yazın çalışan ve
soğutma giderleri yüksek olan deniz kenarındaki turizm işletmelerinde, hava kaynaklı ısı
pompası (klima) kullanmak yerine, su kaynaklı ısı pompasının kullanılmasının
olanaklakları araştırılmalıdır.
GİRİŞ
Enerji tüketimi bir ülkedeki refah seviyesinin göstergesi olarak alınabilmektedir. Enerji
tüketimi ise, nüfus artışı, konfor seviyesinin yükselmesi, sanayileşme ve teknolojik
gelişmelere bağlı olarak artmaktadır. Günümüzde dünya enerji ihtiyacı %87 oranında
petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır (Şekil 1). Öte yandan,
fosil yakıtların sınırsız olmaması, sürekli artan fosil yakıt fiyatları, enerji krizi, enerji
tüketiminin yarattığı çevre kirliliği, küresel ısınma gibi faktörler, kaynağından nihai
tüketime kadar her safhada ve her sektörde enerjinin tüketiminde daha dikkatli
davranılması ve enerjinin verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Şekil 1. Kaynaklarına göre enerji tüketimi (Kaynak; TP, 2015)
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Büyüyen, gelişen ve sanayileşen bir ülke olan Türkiye’nin enerji tüketimi de sürekli
olarak artmaktadır. Türkiye’nin enerji talebi 2013 yılında 120,3 milyon ton eşdeğer petrol
olarak gerçekleşmiştir ve bu rakam 1990 yılı tüketimine göre 127% oranında bir artışa
karşılık gelmektedir. 2013 yılı verilerine göre birincil enerji tüketiminin 75,5%’i ithalatla
karşılanabilmiştir. Türkiye’de talebin en büyük kısmı (31,3%), neredeyse tamamı ithal
edilen (98%) doğal gaz ile karşılanmaktadır. İkinci sırada yer alan petrol, enerji
ihtiyacının 28,2%’sini karşılamaktadır ve petrolün de %95’e yakını ithal edilmektedir.
Üçüncü sırada yer alan kömürde de (taş kömürü 14,7%; linyit 11%) ithalatın payı büyük
bir hızla artmaktadır. Türkiye’nin enerji tüketimi hızla artarken, buna karşın enerji
üretiminde artış sağlanamaması ülkeyi enerjide dışa bağımlı bir hale getirmektedir.
Enerji tüketimi dört an sektörde olarak ele alınabilir: endüstri, bina (konut ve
ticarethane), ulaşım ve tarım. Pek çok ülkede konut sektörü en büyük enerji
tüketicilerinden biridir. Konut sektöründe, ısınma amaçlı enerji tüketimi, su ısıtma,
yemek pişirme, besin soğutma ve dondurma gibi işlemler için tüketilen enerjiden iki kat
daha fazladır. Enerji verilerine bakıldığında, Türkiye’deki toplam enerji tüketimi içinde
konut sektöründeki ısınma amaçlı enerji tüketiminin payı (~%30) oldukça büyüktür.
Turizm sektörü, enerji tüketimi açısından bakıldığında konut sektörü içerisinde
değerlendirilebilir. Turizm sektörü enerji sektöründe yılda 1 milyar Dolar civarında bir
canlanma yaratmaktadır. Turizm gelirinin % 10 artışında enerji sektöründeki artış % 0,8
civarında olmaktadır. Diğer yandan turizm sektörünün yarattığı 1 milyar Dolar gelirin %
85’i de yine oteller ve lokantalar kaynaklı olarak gerçekleşmektedir.
Endüstri ve konut sektör enerjinin en yoğun tüketildiği sektörlerdir (Dombaycı ve
Öztürk). Toplam enerji tüketimi açısından bakıldığında, 1999 yılında endüstrinin payı
%37, konut sektörünün payı %32, ulaşım sektörünün payı %23, tarım sektörünün payı
%5 ve diğerleri de %5 olarak gerçekleşmiştir. (Dağsöz, 2001). 2012 yılı verileri ile
dünyadaki tüketimi incelediğimizde ise endüstrinin payı %28, konut sektörünün payı
%34, ulaşım sektörünün payı %27, tarım ve diğerleri %11 değerlerini almıştır (WEO,
2012).
Konut sektöründe elektrik tüketimi meskenlerde % 56 paya sahiptir. Bu sektörde %
10’unun tasarruf imkanı vardır bu değer yaklaşık 35 milyar kWh olarak düşünülebilir.
Ticarethane, yazıhane, turizm, el sanatları ve diğer hizmetlerde % 33 ve resmi dairelerde
ise % 10 paylarla konut sektörü elektrik tüketimi içinde diğer önemli paylara sahip olan
alt sektörlerdir (Sekil 2) (MMO, 2008).
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Ticarethane,
Yazıhane, Turizm, El…

Hastane,
Banka,
Vakıf,
Okul,
Kooparati
f vb.…

Mesken
İçi
Hizmetler
56%
Resmi Daire
10%

Şekil 2. Konut sektöründe elektrik tüketim oranları
TURİZM SEKTÖRÜNDE ENERJİ TÜKETİMİ
Turizm tesislerin yıllık gider kalemleri incelendiğinde aşağıdaki tablodan da görüleceği
üzere, en önemli giderler; personel, yiyecek-içecek ve enerjidir. Enerji ve yakıt giderleri
turizm tesislerinin; personel, yiyecek ve içecek harcamalarından sonra 3’üncü en büyük
gider olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 1). Maliyetler açısından incelendiğinde, enerji
tüketimi içerisinde en büyük payın %63 ile elektrik olduğu görülmektedir onu su
(%19,76) ve LNG (%17,24) izlemektedir (Tablo 2).
İnsanları turizme yönlendiren sebep yeni yerler görme ve tanıma, dinlenme ve eğlenme
ihtiyacıdır. İnsanlar gittikleri yerde bu nedenle rahat etmek, konforlu bir şekilde
konaklamak istemektedirler. Konfor isteği ve sağlama gereksinimi enerji tüketimini ve
talebini artırmaktadır. Turizm işletmelerinde de diğer işletmelerde olduğu gibi, üretim ve
hizmetleri için yoğun enerji tüketimi gerçekleştirilmektedir. 5 yıldızlı otellerde günlük
ortalama kişi başı elektrik, su ve fosil yakıt tüketimleri Tablo 3’de verilmiştir (Aydın ve
Aydın (2016).
Tablo 1. Turizm Tesislerinde Genel Giderler
Giderler
Personel

5 Yıldız (%)
46,66

4 Yıldız (%)
47,90

Tatil Köyü (%)
52,06

Yiyecek
İçecek
Yakı ve Enerji
Su

21,00
11,00
10,00
1,49

21,67
9,26
9,00
1,54

17,71
9,16
8,40
3,62

Teknik Servis
Temizlik Malzemeleri
Diğer

1,01
0,81
8,03

1,47
0,89
8,27

3,42
2,96
2,67

Kaynak: Karabulut vd., (2014)
Tablo 2. Turizm Tesislerinde Enerji Maliyetlerinin Dağılımı
Enerji Türü
Payı (%, TL)
Elektrik
63,00
Su
19,76
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LNG
17,24
Kaynak: Karabulut vd., (2014)
Tablo 3:Otellerde kişi başına düşen enerji tüketimi
Kişi Başına Elektrik
Kişi Başına Su Tüketimi
Kişi Başına Fosil Yakıt
Tüketimi (kWh)
(Litre)
Tüketimi (Litre)
21-22
420-440
7-10
Kaynak: Aydın ve Aydın
Gider kalemleri içerisinde Tablo 1 ve 2 de görüldüğü gibi enerji maliyetleri diğer
kalemlere göre yüksektir. Ancak, Tablo 4 ve 5 de görüldüğü gibi inanılanın tersine
Türkiye’ enerji maliyetleri rekabet edilen ülkelere göre yüksek değildir. Özellikle
doğalgazda Türkiye konut sektöründe en ucuz ülkelerden birisidir.
Tsoutsos vd. (2013 ) yapılan bir çalışmada Avrupa’da otellerin ortalama zemin alanı 2000
m2, ortalama enerji tüketimi ise m2’de yıl boyunca 350 kWh olarak ortaya konulmuştur.
Bu enerji tüketimi ise %33,3’ü elektrik, %33,3 ısıtma (%50 doğalgaz, %50 akaryakıt),
%33,3’ü ise soğutma olarak belirtilmiştir. Kullanılan enerjinin %50’sinin ısıtma %50’sinin
ise elektrik için kullanıldığı belirtilmiştir (Aydın ve Aydın).
Otellerde toplam su harcamasının %30’a yakını otel odalarında tüketilmektedir (Öztürk
2004). Otel odalarında kullanılan suyun ise %56’sı duş veya banyoda, %25’i tuvalette,
%9’u lavaboda ve %10’u temizlik amacı ile kullanılmaktadır (Öztürk 2004, Aydın ve
Aydın )
Tablo 4. Konut Sektöründe Elektrik Tüketimi Fiyatı (kWh/€)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

AB (27 Ülke)

0.1585

0.1642

0.1678

0.1803

0.1887

0.2002

0.2042

0.2088

Belçika

0.1972

0.1916

0.1959

0.2136

0.2327

0.2173

0.2097

0.2126

Bulgaristan

0.0711

0.0823

0.0813

0.0826

0.0846

0.0924

0.0832

0.0942

Çek Cum.

0.1274

0.1323

0.1345

0.1495

0.1497

0.1525

0.1283

0.1273

Danimarka

0.2635

0.2699

0.2670

0.2908

0.2997

0.3000

0.3042

0.3068

Almanya

0.2148

0.2282

0.2375

0.2528

0.2595

0.2919

0.2981

0.2951

Estonya

0.0814

0.0922

0.0970

0.0973

0.1096

0.1351

0.1307

0.1302

İrlanda

0.1769

0.2030

0.1804

0.1901

0.2155

0.2295

0.2407

0.2426

Yunanistan

0.1047

0.1154

0.1181

0.1250

0.1391

0.1563

0.1767

0.1767

İspanya

0.1366

0.1577

0.1728

0.1981

0.2190

0.2228

0.2165

0.2309

Fransa

0.1213

0.1206

0.1283

0.1383

0.1392

0.1524

0.1585

0.1624

Hırvatistan

0.0990

0.1151

0.1151

0.1137

0.1208

0.1372

0.1312

0.1317

İtalya

0.2031

0.2098

0.1965

0.1987

0.2132

0.2292

0.2446

0.2450

Litvanya

0.0842

0.1052

0.1049

0.1168

0.1382

0.1378

0.1365

0.1635

Letonya

0.0860

0.0951

0.1156

0.1214

0.1260

0.1370

0.1330

0.1256

Liksemburg

0.1645

0.1882

0.1726

0.1678

0.1696

0.1665

0.1738

0.1767

Macaristan

0.1548

0.1483

0.1701

0.1682

0.1549

0.1397

0.1202

0.1127

Malta

0.0993

0.1708

0.1647

0.1651

0.1673

0.1664

0.1474

0.1257
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Hollanda

0.1769

0.1979

0.1714

0.1740

0.1858

0.1916

0.1821

0.1957

Avusturya

0.1779

0.1909

0.1967

0.1986

0.1975

0.2082

0.2021

0.2009

Polanya

0.1259

0.1131

0.1341

0.1471

0.1418

0.1480

0.1421

0.1444

Portekiz

0.1482

0.1508

0.1584

0.1654

0.1993

0.2081

0.2175

0.2279

Romanya

0.1061

0.0976

0.1031

0.1082

0.1050

0.1323

0.1290

0.1303

Solvanya

0.1147

0.1346

0.1401

0.1441

0.1542

0.1610

0.1630

0.1589

Solvakya

0.1421

0.1540

0.1520

0.1682

0.1716

0.1698

0.1507

0.1506

Fillandiya

0.1223

0.1296

0.1325

0.1540

0.1549

0.1578

0.1563

0.1552

İsveç

0.1698

0.1602

0.1839

0.2092

0.2027

0.2101

0.1967

0.1851

İngiltere

0.1458

0.1466

0.1386

0.1433

0.1682

0.1741

0.1918

0.2125

Norveç

0.1639

0.1565

0.2027

0.2133

0.1881

0.1909

0.1653

0.1614

Türkiye

0.0998

0.1144

0.1342

0.1218

0.1310

0.1495

0.1192

0.1360

Kaynak: Eurostat, 2016a
TURİZM SEKTÖRÜNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Turizm sektöründe enerji tüketimini düşürebilmek ve enerjinin daha verimli kullanımını
sağlayabilmek için enerjinin nasıl ve nerelerde kullanıldığının bilinmesi uygun olacaktır.
Eğer bu bilgilere sahip olunursa, en büyük enerji tasarrufu yapılabilecek alanların
belirlenmesi ve bu alanlara yoğunlaşılması mümkün olabilir.
Örneğin turizm sektöründe, otel işletmelerinde en yoğun enerji tüketilen alanlar otel
odaları ve genel kullanıma açık alanlardaki aydınlatma, HVAC olarak bilinen Isıtma,
Soğutma, Havalandırma ve İklimlendirme ve asansör, su pompalama vb, yerlerde
kullanılan motorlardır. Diğer yandan, restoranlar ve fast foodlarda enerji tüketiminin en
yoğun olduğu alanlar ise mutfak ve aydınlatma alanları şeklinde olmaktadır. Şekil 3 de
de görüldüğü gibi otellerde enerji en yoğun %35 ile ısıtmada tüketilirken onu %33 ile
aydınlatma izlemektedir. Öte yandan restoranlarda en yoğun enerji sıcak su (%50)
harcanırken onu %23 ile ısıtma ve aydınlatma izlemektedir. Hem otel hem de
restoranlarda en az enerji tüketimi soğutmada gerçekleşmektedir (EII, 2003)
Tablo 5. Konut Sektöründe Doğalgaz Tüketimi Fiyatı (Giga Jule/€)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

AB (27
Ülke)
Belçika

14.8600

16.1700

14.4100

15.5800

17.3600

18.1800

18.5000

18.4100

16.2600

16.8200

14.7000

17.6000

19.1300

18.3200

18.2700

16.2300

Bulgaristan

9.8476

13.1404

10.2107

11.9440

13.7233

14.2397

13.6261

13.2580

Çek Cum.

12.2018

13.7480

13.0395

15.1247

18.3111

17.8029

15.2285

15.9493

Danimarka

26.6286

22.2989

26.4979

28.6448

27.2187

27.5854

25.2216

22.2915

Almanya

17.8100

18.0000

15.7000

16.3400

17.7000

18.3500

18.8400

18.7800

Estonya

9.2997

10.9601

10.0680

11.6400

13.8800

14.5700

13.6400

12.6700

İrlanda

15.0900

17.8900

13.7900

14.1400

17.0600

18.1500

18.9200

18.7000

Yunanistan

:

:

:

:

:

21.4400

20.0900

18.9200
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İspanya

15.9810

16.9800

14.8321

14.8900

18.3700

20.3400

20.9000

20.3200

Fransa

14.4600

15.2900

14.4600

16.1100

17.6300

18.8300

19.4700

19.4600

Hırvatistan

7.5924

8.8591

10.6326

10.4211

10.6438

12.9191

12.8979

13.1265

İtalya

17.4680

21.0410

17.1480

19.2700

21.3600

23.1700

22.1400

21.2700

Litvanya

8.7044

14.5406

8.7257

10.7489

14.2346

14.0521

13.4500

13.7700

Letonya

9.1470

11.7987

10.4309

12.0743

14.1653

16.7458

15.5381

11.7500

Liksemburg

15.4800

13.6800

12.0700

14.1900

16.0600

17.3400

14.7800

13.7700

Macaristan

11.2369

13.3772

14.8709

15.5718

13.4294

12.0104

10.1466

9.8029

Malta

:

:

:

:

:

:

:

:

Hollanda

19.3700

22.4200

17.5200

17.9000

21.0100

22.5600

22.1800

21.2300

Avusturya

16.2700

18.0300

17.2900

19.2900

21.0500

21.3200

20.7800

20.2800

Polanya

11.5625

10.8009

11.8066

12.8719

13.0187

13.0548

13.5867

13.9067

Portekiz

17.3660

16.7800

16.4910

16.9500

20.5200

23.2300

25.9600

27.1100

Romanya

9.2123

8.1139

7.6380

7.8981

7.5171

7.9114

8.5798

8.6513

Solvanya

15.5100

18.2800

16.1768

18.5600

22.1600

18.5700

18.5400

17.4800

Solvakya

11.8880

12.8290

12.1110

12.9300

14.3200

13.8500

14.1000

13.7800

Fillandiya

:

:

:

:

:

:

:

:

İsveç

25.7977

24.2680

27.8848

32.9372

32.6035

34.0880

32.8982

31.4312

İngiltere

10.9869

11.8370

11.2621

11.8047

14.4972

14.7385

16.6567

17.6453

Norveç

:

:

:

:

:

:

:

:

Türkiye

9.0418

10.8436

8.9794

8.0190

8.8412

11.3538

9.0523

10.5087

Kaynak: Eurostat, 2016b

Mutfak
9%
Aydınlatma ve
Diğerleri
33%
Isıtma
35%

Soğutma
8%

Sıcak Su
15%
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Şekil 3. Otellerde Enerji Tüketim Oranları

Soğutma
4%

Aydınlatma ve
Diğerleri
23%

Isıtma
23%

Sıcak Su
50%

Şekil 4. Restoranlarda Enerji Tüketim Oranları
Yukarıda da verildiği gibi turizm sektöründe en yoğun enerji tüketimi ısıtma ve soğutma
amacı ile harcanmaktadır. Isı kayıplarını azaltmak için ısıtma periyodunda iç ortam
sıcaklığı en fazla 22 °C'de; soğutma periyodunda ise en az 24 °C'de tutulması uygun
olacaktır. Dış ortam sıcaklığı 30 oC’nin üstünde değilse soğutma sistemleri
çalıştırılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, ortam sıcaklığındaki 1 oC’lik azalma, yakıt
tüketimini %5-7 arasında azalmaya karşılık gelmektedir. Gereğinden fazla yapılacak 1 ºC
soğutma, işletme maliyetini % 8-10 oranında artıracaktır.
Oda sıcaklığı 23°C iken ısı kaybı 100 olduğu varsayılır ise;


Oda sıcaklığı 22°C olursa %6 tasarruf,



Oda sıcaklığı 21°C olursa %12 tasarruf,



Oda sıcaklığı 20°C olursa %18 tasarruf sağlanabilmektedir.

Isıtma maliyetlerinin azaltılması için en etken yöntemlerden bbirisi kuşkusuz yalıtım
yapılmasıdır. Duvarların yanı sıra pencere ve kapılarda da yalıtım artırılmalıdır.
Pencereler ve kapılar, ısının dörtte birinin kaybına neden olmaktadır. Binalarda çift cam
veya ısıcam kullanımının pencerelerde ısı kaybını veya soğutmada ısı kazancını yarı
yarıya azalttığı unutulmamalıdır. Low-E teknolojili çift camların tek cama göre %72 ısı
tasarrufu sağlama potansiyeline sahip olduğu unutulmamalıdır. Çift Camlı pencere
sistemleri %50, kaplamalı çift camlı sistemler %75 oranında daha fazla enerji tasarrufu
sağlar. Kaplamalı çift camlar (Low-e) ısı kayıplarını çift cama göre %45 azaltır. Pencere ve
kapılardaki sızdırmazlığında hem ısıtma hem de soğutmada ısı kaçaklarına neden
olduğu unutulmamalıdır.
İşletmelerde mutlaka termal kameralar yardımı ile çalışmalar yapılarak ısı kaçaklarının
olduğu bölgeler tespit edilerek buralarda önlemler alınmalıdır. Isıtmada radyatör
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kullanılıyor ise, radyatörlerin arkasındaki ısı yalıtımının daha fazla olması sağlanmalıdır.
Isı yalıtım malzemesi seçilirken, ısı iletim katsayısının düşük olmasına dikkat edilmelidir.
Ayrıca, yalıtım yapılırken yangın riski de dikkate alınarak yalıtım malzemesi seçimi
yapılmalıdır.
Otomasyon senaryoları çok iyi kurulmalıdır. Otomasyonda kullanıcının müdahaleleri
sınırlandırılmak suret ile verim yükseltilebilir. Sıcaklık değerleri optimum değerlerin çok
üstün ve altına getirilmesi otomasyon ile engellenebilir.
Turizm işletmelerinde kullanılan klima, buzdolabı vb. cihazların yeni alımlarında enerji
etiket sınıfı mutlaka göz önünde bulundurulmalı en az "A" olan cihazlar tercih
edilmelidir. Genele açık veya odalardaki radyatör veya fan coil gibi ısıtma amaçlı
kullanılan cihazlar etrafındaki hava akışını engelleyen cisimler veya perde gibi
aksesuarlar bulunmamalıdır.
Eğer turizm işetmesi ısıtma sistemleri kalorifer ile ısıtılıyor ise, baca gazında 1 ºC'lik
sıcaklık düşümünün %20 verim artışı sağladığı göz önünde bulundurularak baca gazı
sıcaklığı optimum değerde tutulmalı yanma için yakıt/hava karışımının optimum
olabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, ısı geri kazanımı kullanılarak atıl ısı
geri kazanılarak kazan verimi artırılabilir.
Isı pompası, dışarıdan iş (elektrik) verilerek düşük sıcaklıktaki bir ortamdan aldığı ısıyı
yüksek sıcaklıktaki ortama veren bir makinedir. Klimalar hava kaynaklı ısı pompasıdır.
Kışın ısıtma maksadı ile kullanılan ısı pompası, yazın da soğutma için kullanılabilir. Isı
pompalarında dış kaynağın sıcaklığının sabit olması (yazın düşük kışın ise yüksek)
verimi artıracaktır. Bu nedenle dış kaynağı toprak veya su olan ısı pompalarında verim
oldukça yüksektir. Özellikle deniz, göl veya nehir kenarlarındaki otellerde su kaynaklı sı
pompası kullanılması enerjide büyük tasarrufu sağlayacaktır.
Soğutma ihtiyacı yüksek olan bölgelerde güney cepheleri kapatan yapılar ve bitkiler
tercih edilmemeli, kuzey cephe pencereleri oldukça küçük olmalı, güney cephe
pencereleri ise büyük seçilmelidir.
Otellerde ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde optimizasyon
uygulamaları yapılarak, müşteri memnuniyeti sağlanarak enerjide %40’ların üzerinde
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir (Siemens, 2016).
Aydınlatmada enerji tasarrufunun sağlanması için öncelikle aydınlatma seviyesinin
belirlenerek aydınlatmanın buna göre yapılması ve gereksiz aydınlatmadan kaçınılması
uygun olacaktır. Ayrıca kullanılmayan alanlarda aydınlatmanın yapılmaması veya
minimum aydınlatma yapılması enerji tasarrufu için önemlidir. Bunun yanı sıra enerji
tasarruflu aydınlatma aparatlarının kullanılması W/lümen değerine bakarak ampullerin
seçilmesi verimlilik açısından önemlidir. Gün ışığının olduğu zamanlarda aydınlatma
yapılmaması, mobilyaların açık renkli seçilmesi ve duvarların açık renkler ile boyanması
enerji giderlerini azaltacaktır.
SONUÇLAR
Enerji bütün sektörlerin olduğu gibi enerji sektörünün de en önemli gider kalemlerinden
birisidir. Ülkemizin enerji kaynaklarında dışa bağımlı oluşu, enerji tüketiminin çok
büyük oranda fosil kaynaklarından sağlanması, fosil kaynakların tükenmesi ve çevresel
etkileri, enerji fiyatlarının yüksek olması ve dalgalanması gelecekte bütün sektörlerde
olduğu gibi turizm sektöründe de enerjiyi bükünkinden çok daha da önemli hale
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getirecektir. Turizm sektöründe enerji, personel ve yiyecek-içecek kalemlerinden sonra en
önemli gider kalemlerinden birisi olması nedeni ile enerji giderlerinin azaltılması bu
sektörde karlılığı artıracaktır. Bu nedenle enerji giderlerinin azaltılması ve enerji
tasarrufunun sağlanması için bu sektörde mutlaka çalışmaların yapılması gerekmektedir.
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“Yakıcı güneşin altında aylarca, yıllarca toprağı
karış karış araştırmak, bulunan her bir parçayı bir yapboz
gibi birleştirip bu topraklar üzerinden insanlığın geçmişini,
kendimizi anlamaya çalışmak çok büyük ekip çalışması, emek
ve sabır istiyor. Fakat siz turist rehberlerinin,
çalışmalarımızı sizinle birlikte buraları görmeye gelen
insanlara doğru aktarma gayretlerini gördükçe, çekilen tüm
sıkıntılara değdiğini anlıyorum.”
Prof. Dr. KlausSchmidt, Göbeklitepe Kazı ve
Araştırma Başkanı
ÖZET
6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun Mesleğe kabul başlıklı 3 üncü
maddesinin (d) bendi çerçevesinde, üniversitelerin Turist/Turizm Rehberliği bölümleri
öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak yurt içi uygulama gezileri TÜREB tarafından
yapılmaktadır. Yurt içi uygulama gezilerin öğrencilerin eğitim-öğretim dönemleri içinde
gördükleri teorik bilgilerin tekrarı, pekiştirilmesi ve geliştirilmesi aşamasında
öğrencilerin sektöre atılımı öncesinde önem arz etmektedir. Bu noktadan hareket ederek
bu araştırma, öğrencilerin yurt içi uygulama gezisine yönelik beklenti ve algılarını ortaya
koymaya yönelik 50 öğrenciden oluşan pilot bir çalışmayı içermektedir. Bu amaçla 2016
Ocak ayında yurt içi uygulama gezisine çıkan öğrencilere yönelik bir anket hazırlanarak
pilot çalışma ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda bazı rehberlik hizmeti
itibariyle öğrencilerin beklenti ve algı ortalamaları arasında farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Profesyonel Turist Rehberliği (PTR), Yurt İçi Uygulama Gezisi,
Beklenti ve Algı Ölçümü.
GİRİŞ
Turistler, gittikleri destinasyonlarda gezdikleri yerler hakkında doğru bilgi alabilmek,
kendilerini güvende hissetmek, risk algısını ortadan kaldırmak, dil sorununu aşmak ve
tur sürecinin daha planlı yürütülmesi gibi nedenlerden dolayı rehberli turlara
katılmaktadırlar (Güzel, 2014:53).Bu bağlamda turist rehberlerinin farklı durumlarda
farklı rolleri üstlenmeleri beklenmesine rağmen, bir turist rehberinin önemi yadsınamaz.
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Turist rehberleri ülkelerine gelen turistlerin tatilinden memnun olması, ülkeyi tekrar
ziyaret etmek istemesi ve müşteri sadakati sağlaması konusunda oldukça etkilidir.
Rehberler sadece ülkelerini, ülke insanını tanıtmakla kalmayarak, işletme, bölge ve hatta
ülke imajının gelişmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle turist rehberleri bilgi
ve beceri düzeyleri yüksek, ülkesini en iyi şekilde temsil edecek örnek kişi olmak
durumundadırlar. Türkiye’nin çok çeşitli doğal ve kültürel kaynağa sahip olduğu da göz
önünde bulundurulduğunda, bu kaynakları tanıtacak turist rehberlerinin sahip olmaları
gereken özellikleri, rehberlik eğitimi ve turist rehberliği eğitimi kapsamında yer alan yurt
içi uygulama gezileri büyük önem taşımaktadır (Tetik, 2006; Prakash vd., 2010; Erdem ve
Etiz, 2012). Bu noktadan hareketle, bu çalışmanın amacı yurt içi uygulama gezisine
katılan öğrencilerin turist rehberliği eğitimi kapsamındaki yurt içi uygulama gezisine
yönelik beklenti ve algılarını pilot bir çalışma ile ortaya koymaktır. Araştırma
bulgularının 17. Ulusal Turizm Kongresinin ana teması olan “Akademi Sektör Buluşması”
bağlamında turizm rehberliği açısından literatüre katkı sağlayacağı ve Türeb ve rehber
odalarına önemli bulgular sunacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu araştırma
kapsamında öncelikle literatür taramasına ve araştırmanın yöntemine yer verilmiş,
ardında da öğrencilerin turist rehberliği yurt içi uygulama gezisi içeriklerine yönelik
beklenti ve algılarına dair çıkarımların belirlenmesi amacıyla elde edilen veriler
yorumlanmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
Her sektörde olduğu gibi turizm sektörünün de her alanında eğitimli personele ihtiyaç
duyulmaktadır. Turizm ülke tanıtımı için en önemli araçlardan biri ise, bu tanıtımın
yapılış şekli, bu tanıtımı yapan kişilerin ve birimlerin mesleklerine ve sektöre bakış açıları
da her yönden önemlidir. Bu tanıtım elçilerinden bir tanesi ve turizm sektörü içinde ön
sıralarda yer alan anahtar oyunculardan birisi de turist rehberleridir (Duman ve Mil,
dergipark.ulakbim.gov.tr; Güzel, 2007: 8). Turist rehberi ile ilgili birçok tanım yapılmış
olmasına rağmen, uluslararası standartlarda genel kabul görmüş tanım şu şekildedir:
“Turist rehberi, ziyaretçilere onların tercihleri doğrultusundaki bir dilde yol gösteren,
bulunduğu bölgenin kültürel ve doğal mirasını aktaran ve bulunduğu bölgenin uygun
bir mercii tarafından kabul görmüş özel niteliklere sahip olan kişidir” (WFTGA, 2016). 22
Haziran 2012’de yürürlüğe giren 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na göre;
turist rehberi, kanun hükümleri uyarınca mesleğe kabul edilerek turist rehberliği
hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek kişidir (Turist Rehberliği Meslek
Kanunu, 2012: Madde 2). Hu (2007), turist rehberini, seyahat acenteleri veya tur
operatörlerinin düzenledikleri turlarda görev alan, talep ve arz tarafının buluşmasına
aracılık eden turizm elemanı olarak tanımlamaktadır. Ap ve Wong (2001) ise turist
rehberlerini, ev sahibi ülke ve ziyaretçiler arasında yer alan önemli bir ara yüz olarak
görmektedir. 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’na göreturist rehberliği
hizmeti ise; seyahat acentecisi faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup
hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak
ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının
kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya
seyahat acenteleri tarafından
düzenlenen
turların
gezi
programının
seyahat acentesinin yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde
yürütülüp acente adına yönetilmesini ifade etmektedir (Turist Rehberliği Meslek
Kanunu, 2012: Madde 2).
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Turist rehberinin çeşitli konularda yöneltilecek sorulara vereceği yanıtlar, göstereceği
performans, yalnızca adına hizmet verdiği seyahat acentesinin değil, aynı zamanda
ülkenin imajına da olumlu veya olumsuz bir katkıda bulunabilmektedir. Ülkeyi ziyarete
gelen turistlerin ilk gördükleri kişi profesyonel turist rehberidir ve bu birliktelik gezi
boyunca devam etmektedir. Özellikle ilk kez ziyaret ettikleri bir ülke hakkındaki genel
izlenimleri, kendilerine eşlik edecek olan turist rehberinin şahsında bütünleşmekte ve
ülkede yaşayan toplumun imajı ile özdeşleşmektedir. Bu nedenle, turist rehberinin ülke
gerçeklerini çok iyi bilen ve izleyen insanlardan olması gerekmektedir. İyi yetişmiş,
bilgili, kendinden emin, çağdaş bir rehberin, gelen turistleri kendi ülkesi ve toplumu için
birer gönüllü turizm elçisine dönüştürmesi de mümkün olmaktadır (Korkmaz vd., 2010:
5). Turist rehberlerinin ziyaret edilen ülkenin kültürü ve çekiciliklerini anlatma
kabiliyetleri ve verdikleri hizmet ile turistlerin ziyaretlerinden memnun olarak
ayrılabilmeleri için (Ap ve Wong, 2001: 551), birçok disiplini bünyesinde barındıran
oldukça geniş çaplı bir eğitim almaları zorunlu hale gelmiştir. (Türker vd., 2012: 338).
Dahles de (2002: 783), turist rehberlerinin, destinasyonun tanıtımında, turist
deneyimlerinin kalitesini, kalış sürelerini etkilemede ve yerel halka ekonomik katkı
sağlamada stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca turistlerin ülkeden
memnun ayrılmasında en etkili olan faktörlerden birinin, profesyonel turist rehberlerinin
bilgi, beceri, tutum ve davranışları olduğu da savunulmaktadır (Akmel, 1992: 219). Bu
noktada turist rehberlerinin kaliteli eğitim programlarından yetişmesi, temel zorunluluk
olmaktadır (Soykan, 2002). Turist rehberlerinin eğitimi ve değerlendirilmesi sadece
ziyaretçiler ya da rehberler için değil, aynı zamanda da bölgeler, şehirler ve hatta ülkenin
bütünü için çok büyük önem teşkil etmektedir. Bu nedenle rehberlerin profesyonelliği
dikkate alındığında eğitim ve değerlendirme göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir (Ap
ve Wong, 2001).
Resmi olarak başlangıçta yalnızca ilgili bakanlık tarafından verilen ve 1995 yılı itibari ile
Türkiye’nin ve Türk insanının imajı ve tanıtımı açısından, günümüzde önemi daha da
çok artmış olan Profesyonel Turist Rehberliği’nin eğitimi konusunda üç farklı yapı
karşımıza çıkmaktadır (Kuşluvan ve Çeşmeci, 2002; Ahipaşaoğlu, 2006): (1) Kültür ve
Turizm Bakanlığı’nın açmış olduğu 3 veya 6 aylık kurs mezunları, (2) Üniversitelerin
ilgili ön lisans bölüm mezunları ve (3) Üniversitelerin ilgili lisans bölüm mezunları
profesyonel turist rehberliği sertifikası alabilmektedirler. 6326 sayılı Turist Rehberliği
Meslek Kanunu’na göre, üniversitelerin Turist/Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri ile
mezunlarına yönelik olarak yurt içi uygulama gezileri TÜREB tarafından yapılmaktadır
ve Bakanlığın gözetimi ve denetimi altında yapılan bu yurtiçi uygulama gezilerine
profesyonel turist rehberi ruhsatnamesi almak isteyen öğrencilerin katılmaları
zorunludur. Yurt içi uygulama gezisi, öğrencilerin eğitim-öğretim dönemleri içinde
gördükleri teorik eğitimdeki bilgilerin yerinde kullanılarak tekrar edilmesini,
pekiştirilmesini ve geliştirilmesini amaçlayan önemli bir uygulamadır. Öğrenciler yurt içi
uygulama gezisinde turist rehberliği mesleğinin nasıl icra edildiğini uygulamalı olarak
öğrenmekte ve bir turist gözüyle de turdaki mevcut olayları gözlemleyebilmektedirler.
Aynı zamanda öğrenciler bir turist rehberinin sahip olması gereken liderlik, sabır,
anlayış, mizah yeteneği, kararlılık gibi bazı bireysel özelliklerden hangilerinin eksik ya da
yeterli olduğunu görmektedirler (Erdem ve Etiz, 2012). Uygulama gezileri, ülkesel veya
bölgesel sertifika programları için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Ülkesel yurtiçi uygulama
gezi süresi en az otuz altı takvim günü, bölgesel yurtiçi uygulama gezi süresi ise her bir
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bölge için en az altı takvim günüdür. Ülkesel uygulama gezisi, Birliğin gerekli gördüğü
hallerde bölümlere ayrılarak yapılabilmektedir. Uygulama gezilerinin tamamına
katılarak diğer şartları yerine getiren katılımcılar “Ülkesel Turist Rehberi”; uygulama
gezilerini bölgesel düzeyde tamamlayıp diğer koşulları da yerine getiren katılımcılar ise
başarılı oldukları bölgeler için “Bölgesel Turist Rehberi”olmaya hak kazanmaktadırlar
(PTR Yönetmelik, 2014:Madde 14). Üniversitelerin turist/turizm rehberliği bölümlerinin
ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından birinde eğitimlerini tamamlayıp
mezun olan, yabancı dil yeterliliğine sahip bulunanlar ve TUREB tarafından yapılan
yurtiçi uygulama gezisini başarılı bir şekilde tamamlayanlar mesleğe kabul başvurularını
Bakanlığa yapmaktadırlar (PTR Yönetmelik, 2014: Madde 23).
ARAŞTIRMANIN KONUSU, AMACI VE ÖNEMİ
Yurt içi uygulama gezisi turist rehberliği eğitiminin bir parçası olup, profesyonel turist
rehberi ruhsatnamesine sahip olmak isteyen kişilerin katılmak zorunda olduğu bir
uygulamadır. Turizmin vitrin yüzü olan turist rehberlerinin turizm sektörü açısından ne
kadar önemli olduğu düşünüldüğünde, turist rehberliği öğrencilerinin üniversitede
aldıkları teorik eğitimlerini pratiğe dönüştürdükleri ve turist rehberliği eğitimlerini
tamamladıkları yurt içi uygulama gezilerinin de önem teşkil ettiği söylenilebilir. Yapılan
literatür taraması sonucunda uygulama gezileriyle ilgili yapılmış çok fazla çalışmaya
rastlanılmamıştır. Bu noktadan hareketle çalışmanın konusunu turist rehberliği yurt içi
uygulama gezisi oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı,öğrencilerin yurt içi uygulama
gezisine yönelik algılarını belirlemek ve yurt içi uygulama gezisinin başında bulunan tur
rehberlerinden beklentilerini ve algılarını karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Bu
bağlamda çalışmanın turizm rehberliği literatürüne katkı sağlayacağı, bu tür çalışmalara
öncülük edeceği ve akademi dünyasına, TÜREB ve rehber odalarına önemli bulgular
sunacağı öngörülmektedir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Turist/Turizm Rehberliği bölümleri öğrencilerinin TÜREB tarafından yapılan Yurt İçi
Uygulama Gezisine Yönelik Algılarını ölçmek ve Tur rehberlerine yönelik Beklenti-Algı
arasındaki farkları ölçmek amacıyla yapılan bu pilot çalışmada veri elde etmek için
araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için
kullanılan anket formu literatürde konuya dair az sayıda bulunan çalışmalardan
yararlanılarak hazırlanmıştır (Erdem ve Etiz, 2012; Lee, Jeon ve Kim, 2011; Tetik, 2006).
Araştırmanın verileri 2016 Ocak ayında Türkiye turu uygulamasına çıkan öğrencilerden
elde edilmiştir. Soru formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin
cinsiyet, önlisans ve lisans düzeyleri, rehberli tur deneyimleri ve sınıflarına ilişkin sorular
yöneltilmiştir. İkinci bölümde ise öğrencilerin uygulama gezisi ve tur kalitesine ilişkin
algılarına yönelik sorular sorulmuştur. Bu bölümde yer alan sorular 5’li Likert soru
tipinde (1= kesinlikle katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=ne katılıyorum ne katılmıyorum ,
4=katılıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum) şeklinde olup, son bölümde yer alan sorular ise
turu yöneten rehbere ilişkin beklenti ve algılarını (1=Çok Kötü…..5= Çok İyi şeklinde)
belirlemeye yönelik olarak bilgi ve beceri boyutu ayrımında sorulmuştur. 2016 Ocak
ayında toplam 328 öğrenci uygulama gezisine katılmıştır. Araştırmanın sınırlılıkları
bağlamında öğrencilere ulaşım konusunda soru formu uygulama güçlükleri elde
edilmiştir. Pilot bir çalışma olan bu araştırmada toplam da 50 soru formu dağıtılmış ve
bu soru formu kodlanarak veriler değerlendirilmeye alınmıştır.
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Verilerin normal dağılıp dağılmadığına tanımlayıcı istatiklerden faydalanarak, non
parametrik testlerden Sahpiro Wilks testine bakılmıştır. Bu test özellikle gözlem sayısının
50’nin altında olduğu durumlarda uygulanan bir testtir (Lorcu 2015: 102) . Bu test
sonucuna göre veriler normal dağılmıştır. Demoğrafik değişkenler ve uygulama gezisine
yönelik sorular frekans analizine tabi tutulurken, tur rehberine ilişkin beklenti ve algı
ifadelerinin arasındaki farklara da bakılmıştır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak yöneltilen soruların
dağılımı Tablo 1’de verilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere katılımcıların çoğunluğu
(%66) kız öğrencilerden oluşmaktadır. Demoğrafik özelliklere ilişkin bir diğer bulgu ise
öğrencilerin çoğunluğu 4. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencisidir. Bu sonuçlar bağlamında
dağılımın çoğunluğunun önlisans son sınıf ve lisans son sınıfa dağıldığı varsayılabilir.
Ayrıca mezun olan öğrencilerin de yüzdesi çoğunluğu takip etmektedir. Katılımcıların
çoğunluğunun (%62) lisans düzeyinde eğitim aldığı görülmektedir. Yine öğrencilerin
rehberleri değerlendirebilmelerinin önemli bir şartı olarak görülen daha önce rehberli
tura katılım konusunda yöneltilen sorunun cevabına göre ise öğrencilerin çoğunluğu
(%90) daha önce rehberli tur deneyimi elde etmişlerdir.
Tablo 1.Katılımcıların Demografik Özellikleri
Sınıf

n

%

Cinsiyet

n

%

1.sınıf
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Mezun
Toplam

1
18
2
18
11
50

2
36
4
36
22
100

Kız
Erkek
Toplam

33
17
50

66
34
100

Program
Türü
Önlisans
Lisans
Toplam

n

%

19
31
50

38
62
100

Tura
Katılım
Evet
Hayır
Toplam

n

%

45
5
50

90
10
100

Tablo 2’de öğrencilerin uygulama gezisine yönelik olarak ifadelere katılımlarının
ortalamalarına yer verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü üzere uygulama gezisine katılan
öğrenciler rehberin donanımını yeterli görmektedir. Ayrıca uygulama eğitim gezisinin
kapsadığı doğal turistik güzelliklerin ve tarihi-kültürel turistik çekiciliklerin yeterli
düzeyde olduklarına katılmaktadırlar. Yine katılımcıların çoğunluğu uygulama gezisinin
mesleki deneyim kazanımı için yeterli düzeyde olduğunu kabul etmektedirler.
Tablo 2. Uygulama Gezisine Yönelik Algılamaların Ortalaması
İfadeler*
Uygulama gezisinin maliyeti yüksektir.
Uygulama gezisi tur programı uzundur.
Ziyaret edilen turistik noktaların sayısı yeterlidir.
Ziyaret edilen turistik noktaların bazıları gereksizdir.
Uygulama gezisinin yorucu olması, bilgilerin anlaşılmasını güçleştiriyor.
Uygulama gezisi aralıklı ve bölünerek yapılmalıdır.
Eşlik eden rehberin bilgi donanımı yeterliydi.
Gezi doğal güzellikleri ve çekicilikleri kapsamaktadır.
Gezi tarihsel ve kültürel miras noktaları hususunda yeterlidir.
Uygulama gezisi rahat ve güvenliydi.
Uygulama gezisi mesleki deneyim kazanımı için yeterlidir.
*1= Kesinlikle Katılmıyorum…….. 5=Kesinlikle Katılıyorum
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Ort.
3,1
3,2
3,5
3,2
3,7
3,8
4,6
4,6
4,5
4,1
4,5

SS
1,28
1,30
1,14
3,20
3,74
1,17
0,74
0,49
0,61
0,77
0,58

Bulgular dahilinde görüldüğü üzere 36 güne sığdırılan Türkiye turunun yorucu
olduğunu ve gezilen yerlerin anlaşılmasının güç olduğunu varsaymaktadırlar. Nitekim
belirtmek gerekir ki 2015 yılında Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan güvenlik nedeniyle
Doğu Anadolu Bölgesi iptal edilerek Turkiye turu 36 günden 28 güne indirilmiştir.
Uygulama gezisinin yoğun ve ard arda olmasının öğrencilerin motivasyonunu
düşürdüğü söylenebilir. Öğrencilerin uygulama gezisinin bölünerek yapılması
hususundaki ifadeye katılım ortalamaları da 3,5’in üzerindedir. Ayrıca öğrencilere turist
rehberliği bölümünde eğitim görmelerine yönelik duydukları memnuniyet düzeylerini
ölçmeye yönelikte sorular yöneltilmiştir. Tablo 3’te görüldüğü üzere öğrencilerin
rehberlik bölümünü tercih etme ve bölümde okuma ortalamaları oldukça yüksektir.
Tablo 3. Öğrenim Gördükleri Bölüme İlişkin Memnuniyet Ortalamaları
İfadeler
Ort.
SS
Rehberlik bölümünde okuduğum için memnunum.
4,58
0,88
Bölümü tercih ettiğim için memnunum.
4,56
0,97
1= Kesinlikle Katılmıyorum…….. 5=Kesinlikle Katılıyorum

Tablo 4, Turizm rehberliği öğrencilerinin uygulama gezisi süresince kendilerine eğitim
hizmeti veren rehberlerin bilgi ve beceri boyutları itibariyle beklenti ve algılamalarının
karşılaştırılmasını göstermektedir. Rehberlik hizmetinde kalitenin veya tatminin
olabilmesi için öğrencilerin tura çıkmadan önce düşündükleri veya bekledikleri tutum,
davranış ve hizmetle; karşılaştıkları tutum, davranış ve hizmet arasındaki farkın pozitif
(olumlu) ya da en azından eşit olması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle öğrencilerin
algılamaları, beklentilerin üzerindeyse veya aynı ise, aldıkları rehberlik hizmeti tatmin
edicidir. Buna karşılık, beklentiler algılamanın üzerindeyse, olumsuz bir durum başka bir
ifadeyle tatminsizlik var demektir. Tablo 4’te bazı rehberlik hizmeti itibariyle öğrencilerin
beklenti ve algı ortalamaları ve algı-beklenti arası fark dereceleri görülebilir.
Tablo 4. Bilgi ve Beceri Boyutlarına Yönelik Beklenti ve Algı Sonuçları
Bilgi Boyutuna İlişkin İfadeler
Yabancı Dil Bilgisi
Genel Kültür Bilgisi
Diğer Kültürler ve Toplumlar Hakkında Bilgi
Yöre Hakkında Bilgi
Tarih Bilgisi
Sanat Tarihi Bilgisi
Arkeoloji Bilgisi
Diğer Toplumların Yemek Kültürleri Hakkında
Bilgi
İlkyardım Bilgisi
Beceri Boyutuna İlişkin İfadeler
Anlatım Becerisi
İletişim Becerisi
Yorumlama Becerisi
Espri Yapabilme Becerisi
Beden Dilini iyi Kullanma Becerisi
Dikkat Toplama Becerisi
Zamanı İyi Kullanabilme Becerisi
Tur Programına Uyma Becerisi
Koordinasyon Becerisi

Beklenti
Ortalaması*
4,16
4,30
4,16
4,12
4,18
4,02
4,06

Algılama
Ortalaması*
4,20
4,36
4,38
4,32
4,42
4,22
4,36

Fark
(Algı-Bekl)
0,04
0,06
0,22
0,20
0,24
0,20
0,30

3,84
3,88
Beklenti
Ortalaması
4,44
4,58
4,36
4,36
4,44
4,40
4,52
4,40
4,42

4,16
3,88
Algılama
Ortalaması
4,52
4,56
4,46
4,44
4,42
4,52
4,34
4,42
4,38

0,32
0,00
Fark
(Algı-Bekl)
0,08
-0,02
0,10
0,08
-0,02
0,12
-0,18
0,02
-0,04
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Empati Becerisi
Çabuk Düşünüp Karar Verme Becerisi
Duygularını Kontrol Edebilme Becerisi
Sorularla ve Sorunlarla Başa Çıkabilme Becerisi

4,44
4,50
4,38
4,38

4,36
4,56
4,28
4,48

-0,08
0,06
-0,10
0,10

*1= çok kötü…….. 5= çok iyi, Cronbach alfa değeri: 0,965

Tablo 4’te görüldüğü üzere öğrencilerin rehberleri bilgi boyutuyla değerlendirmeleri
açısından bakıldığında çoğunluk beklentilerinin üzerinde olumlu bir sonuç ortaya
çıkmıştır. Bilgi boyutuna ilişkin ifadelerden özellikle “yemek kültürü hakkında bilgi” ve
“arkeoloji bilgisi”ne yönelik öğrencilerin beklentileri ve algılamaları arasındaki farkın
olumlu en yüksek çıkan değerler olduğu görülmektedir. Yukarıda sayılan bilgi boyutuna
ilişkin iki ifadede tura katılan öğrencilerin beklentilerinin üzerinde çıkmıştır denilebilir.
Başka bir ifadeyle öğrencilerin tura çıkmadan önce rehberlerin yemek ve arkeoloji
bilgisine yönelik beklentileri ile gerçekleşen durum arasındaki fark olumlu çıkmıştır. Bu
ifadeleri olumlu fark olarak “tarih bilgisi”, “kültürler ve toplumlar hakkında bilgi”, “yöre
hakkında bilgi”, “sanat tarihi bilgisi” takip etmektedir. “Yabancı dil bilgisi” beklenti ve
algı arası fark çok düşüktür. Çünkü öğrenciler zaten kendi dillerinde tura çıkmaktadır.
Ancak rehberler bazı özel kelimelerin anlamlarını turlarda öğrencilere aktarabilmektedir.
Genel kültür bilgisi beklenti-algı arasındaki fark da olumlu ancak çok düşük düzeyde
çıkmıştır. İlk yardım bilgisine yönelik beklenti ve algı arasındaki fark ise eşittir. Bu
durumda tur esnasında ilk yardıma yönelik herhangi bir durumun söz konusu olmadığı
şeklinde yorumlanabilir.
Yine öğrencilerin rehberleri beceri boyutuyla değerlendirmeleri açısından bakıldığında
beklentilerinin üzerinde olumsuz sonuçların da oldukça fazla olduğu ortaya çıkmıştır.
İfadelere tek tek bakıldığında en yüksek olumsuz farkın “zamanı yönetme becerisi” ve
“duygularını kontrol edebilme becerisi” beklentilerin altında çıkmıştır. Bu ifadeleri yine
olumsuz fark olarak “empati becerisi”, “beden dilini kullanma becerisi”, “iletişim
becerisi” ve “koordinasyon becerisi” takip etmektedir. Türkiye turu süresinin kısa ve
proğramın yoğun olması nedeniyle, rehberlerin de bu hususta zorlandığı söylenebilir. Bu
durum da rehberin beceri boyutuna olumsuz olarak yansımıştır. Bunların yanı sıra beceri
boyutuna ilişkin en yüksek olumlu fark ise “dikkat toplama becerisi”, “yorumlama
becerisi”, “soru/sorunlarla başa çıkma becerisi”, “anlatım becerisi”, “espri yapabilme
becerisi” ve “karar verme becerisi” ifadelerinde çıkmıştır. Tur proğramına uyma becerisi
ise olumlu farkın en düşük çıktığı ifade olmuştur. Nitekim bu durum olumsuz çıkan
ifadelerle de örtüşmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Profesyonel Turist Rehberliği mesleği insanların seyahat etmeye başladıkları anlardan
itibaren ortaya çıkmış olup, turizm faaliyetlerinin gelişimine paralel olarak mesleki bir
nitelik kazanmıştır. 23.03.2013 tarihinde Türkiye’de yürürlüğe giren ‘Turist Rehberliği
Yönetmeliği’ ile birlikte de rehberlik mesleği bir hizmet olmaktan çıkarak, rehberlerin
tüzel bir kişilik kazandığı yasası olan bir meslek haline dönüşmüştür. Bu bağlamda
rehberlik mesleğinin teorik eğitiminden uygulamalı eğitim olarak görülen yurt içi eğitim
gezilerine kadar bütün eğitim noktaları üzerinde araştırmalar yapılarak, yönetmelikle
tüzel bir kişilik kazanan Profesyonel Turist Rehberliği mesleği sürekli olarak
değerlendirilmeli ve güçlendirilmelidir.
Pilot araştırmanın amacı doğrultusundan uygulama gezisine yönelik öğrencilerin
algılamalarının eğitimi destekleyici noktalar hususunda yüksek olduğu görülmüştür.
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Rehberin bilgi ve donanımı öğrenciler tarafından yeterli görülürken, aynı zamanda
uygulama gezisinin mesleki deneyim için yeterli olarak görüldüğü ortaya çıkmıştır.
Öğrenciler, ayrıca uygulama gezisinin doğal-tarihi ve kültürel noktalar hususunda da
yeterli algıladıkları ortaya çıkmıştır. Kısa süreye sıkıştırılmak zorunda kalan uygulama
eğitim gezisinin bu noktalarda yeterli görülmesi TÜREB’in gezi organizasyonlarını
ciddiyetle planladığını ve gerçekleştirdiğini göstermektedir.
Araştırmanın amacı kapsamında tur rehberlerinin beklenti-algıları arasındaki farkları
belirlemek için, tur rehberlerinin bilgi ve beceri düzeylerine yönelik ifadelere yer
verilmiştir. Tur rehberlerinin bilgi boyutuna yönelik ifadeler incelendiğinde, yurt içi
uygulama gezisine katılan öğrencilerin turist rehberinden algıladıkları bilgilerinin
beklentilerini karşıladığı görülmektedir. Öğrenciler, yurt içi uygulama gezilerinin
başında bulunan profesyonel turist rehberlerinin bilgi düzeylerinin yeterli olduklarını
düşünmektedir. Bu da uygulama gezisine yönelik ifadeler arasında yer alan “eşlik eden
rehberin bilgi donanımı yeterliydi” ifadesiyle örtüşmektedir. Ayrıca, yurt içi uygulama
gezilerinin turist rehberliği öğrencileri için bir eğitim gezisi olduğu düşünüldüğünde,
öğrencilerin bilgiye ne kadar çok değer verdikleri ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, turist
rehberleri sürekli kendilerini geliştirmeli, bilgilerini güncellemeli, bölgelerde olup
bitenleri takip etmeli ve olabildiğince öğrencilere her konuda bilgi vermelidirler.
Turist rehberlerinin beceri boyutuna yönelik ifadeler incelendiğinde ise; beklenti
ortalamalarının 4,36-4,58, algılarının da 4,28-4,56 arasında olduğu görülmektedir.
Öğrencilerin turist rehberlerinden beceri düzeyleriyle ilgili beklentilerinin çok yüksek
olmadığı, beklenti-algı arasındaki farkın ise hem olumlu hem de olumsuz açısından
oldukça az olduğu ortaya çıkmıştır. Algı düzeylerinin 4’ün üzerinde olduğu göz önünde
bulundurulduğunda turist rehberlerinin beceri düzeylerinin de iyi olduğu söylenilebilir.
Ancak beklenti-algı arasındaki olumsuz farklar düşünüldüğünde, tura katılan
öğrencilerin turist rehberlerinin beceri düzeyine ilişkin beklentilerini tam anlamıyla
karşıladığı söylenemez. Bu noktadan hareketle, turist rehberlerinin zamanı yönetme,
empati, beden dilini kullanma, iletişim, koordinasyon ve duygularını kontrol edebilme
becerilerini geliştirmeleri gerektiği söylenilebilir. Çünkü rehber adaylarına, yurt içi
uygulama gezilerinde, bilgi depolanmasının yanında, iyi bir iletişimin nasıl
kurulabileceği, karşısındakine nasıl davranılabileceği veya turun sorunsuz bir şekilde
nasıl yürütülebileceği gibi becerilerin de kazandırılması gerekmektedir. Şu da
unutulmamalıdır ki; “Turist rehberliği öğrencileri, uygulama gezisi başında bulunan
profesyonel turist rehberlerini kendilerine ‘rol model’ olarak almaktadırlar.
Turizm okullarının lisans düzeyinde fakülteleşme süreci doğrultusunda açılan ve mevcut
olan rehberlik bölümü öğrencileri ile önlisans rehberlik programı öğrencilerinin rehber
birlikleri tarafından takip edilmesi ve birlikler ile okullar arası işbirliğinin güçlendirilmesi
gerekmektedir. Bu hususta her sene uygulama gezileri sonrasında öğrencilerin
beklentilerinin ölçülmesi gerekmektedir. Elde edilen bulgular dahilinde uygulama
eğitimlerinin daha verimli hale gelmesi sağlanabilir. Ancak bu araştırmanın pilot bir
çalışma olması nedeniyle araştırmada çıkan sonuçların genellenmesi mümkün değildir.
Ayrıca gelecek çalışmalar için, örneklem sayısının daha fazla olduğu ve tur memnuniyeti
gibi bir takım soruların yer aldığı çalışmaların yapılması bu konuya benzer çalışma
yapacak araştırmacılara önerilebilir.
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ÖZET
Bu çalışmada, turizm mesleğini bırakma niyeti üzerinde öncül bir değişken olarak kabul
edilen mesleki doyum ve mesleki doyumun mesleği bırakma niyeti ile ilişkisi
incelenmiştir. Bu amaçla, değişkenler arası ilişkiyi test etmek için nicel bir araştırma
tasarlanmış ve Muğla ilindeki sekiz otelin 435 çalışanından anket tekniği ile veri
toplanmıştır. İlk aşamada, korelasyon analizi ile değişkenler arası ilişki katsayıları
hesaplanmıştır. Daha sonra, regresyon analizi yapılarak araştırmanın iki hipotezi test
edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, mesleki doyumun boyutlarından olan “niteliklere
uygunluk” değişkeninin mesleği bırakma niyeti üzerinde anlamlı etkisi olmadığı tespit
edilmiştir. Buna karşın, gelişme isteği boyutunun ise, mesleği bırakma niyeti üzerinde
negatif ve anlamlı etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mesleki doyum, mesleği bırakma niyeti, otel çalışanları.
GİRİŞ
Kişilerin hayatlarını idame ettirmesinin önemli bir kaynağı olan mesleğin zaman
bakımından günlük aktivitelerde önemli bir yer tutması, parasal bir yönünün olması ve
kişiye bir kimlik kazandırması gibi özellikleriyle toplum içerisinde bireyin varlığını tescil
etmektedir. İnsanların icra ettikleri mesleklerinden memnuniyet düzeyleri yaşam
tatminlerinin en önemli parçalarından birisidir. Kısa tanımıyla mesleki doyum, mesleğin
özellikleri ile bireyin kendinde var olan özelliklerinin uyumudur (Recepoğlu ve Tümlü,
2015). Mesleki doyumun yüksek seviyelerde tutulabilmesi, bireyin mesleki hedefleri ile
talepleri ve başarılarının tutarlı olmasından oluşan olumlu değerlendirmelere bağlıdır
(Hill, 2009). Mesleki doyum öncül olarak birçok faktör üzerinde olumlu veya olumsuz
etki yapmaktadır. Bu faktörler arasında, mesleği bırakma niyeti, mesleğe yönelik
oluşturduğu olumsuz algıları nedeniyle tutumsal eğilimleri yansıtan bir durumdur
(Çiftçioğlu, 2011). Mesleki doyum, tüm sektörlerde makro anlamda istihdamın
devamlılığı, mikro anlamda da işletmelerin verimliliği açısından önem taşımakla birlikte,
turizm sektöründe işgücü devir hızının yüksek olmasından dolayı daha önemli olarak
görülebilmektedir. Bu öneminden dolayı, bu çalışmada mesleki doyum bir öncül olarak
ele alınmış ve mesleği sürdürme niyeti üzerindeki etkisi incelenmiştir.
Bu etkiyi analiz etmek için bir model oluşturulmuştur ve bu modeli test etmek için iki alt
hipotez oluşturulmuştur.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Mesleki Doyum
Doyum, bireylerin beklenti, ihtiyaç, istek ve arzularının karşılanması veya bireyin kendi
belirlediği kurallar dâhilinde yaşamını olumlu yönde değerlendirmesidir (Recepoğlu ve
Tümlü, 2015:1852). Meslek ise insanların yaşamlarını kazanmak için, belirli bir eğitim
yoluyla kazandığı bilgi ve becerilere dayalı olarak sürdürdükleri etkiler bütünüdür
(Yılmaz, Şen ve Demirkaya, 2014:131). Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (1999:14) ise mesleği
bir kimsenin belli bir eğitim yoluyla edindiği ve para kazanmak için yaptığı, sonucunda
bir ürün veya hizmet ortaya koyduğu, kuralları toplum tarafından belirlenmiş etkinlikler
bütünüdür. Bu bağlamda, mesleki doyum, istenen sonuçlar ile beklenen sonuçların nasıl
eşleştiğine dair bireyin algısını ortaya koymaktadır. Yüksek seviyedeki mesleki doyum,
bireyin mesleki hedefleri ile talepleri ve başarılarının tutarlı olmasından oluşan olumlu
değerlendirmesine bağlıdır (Hill, 2009). Öte yandan, mesleki doyum, mesleğin özellikleri
ile bireyin kendinde var olan özelliklerinin uyumudur (Recepoğlu ve Tümlü, 2015).
İnsanların icra ettikleri mesleklerinden memnun olma düzeyleri yaşamlarının en önemli
parçalarından birisidir. Buna bağlı olarak, mesleki doyum bireyin yaşama bağlılığını,
işine olan doyumunu ve mesleğe olan bakış açısını birçok faktörle birleşerek
etkilemektedir (Recepoğlu ve Tümlü, 2015). Öte yandan, yapılan çalışmalarda meslek ve
iş kavramlarının birbiriyle karıştırıldığı görülmektedir. Meslek kavramı, bireyin yaşamını
devam ettirmesine olanak sağladığı ve ekonomik getiri elde etme aracı olduğu için iş
kavramından ayrı tutulmakta ve iş kavramından daha geniş anlama sahiptir (İlhan,
2008). Bu durumu Herzberg ve arkadaşları iş doyumu olarak “İki Faktör Kuramı” adıyla
açıklamıştır. Kurama göre, işten/meslekten hoşnut olma ve olmama (doyum ve
doyumsuzluk) iki farklı durumdur. Kuramda yer alan birinci faktör güdüleyicidir ve
doyum verir. Ayrıca, mesleğin kendisi, yapılan etkinliklerin ilgi ve yeteneklere
uygunluğu, yaratıcılığa olanak vermesi, işi başarabilme, sorumluluk alma ve kariyer
planı gibi konuları içerir ve genel olarak meslek ile ilgilidir. İkinci grup faktörler ise işin
icra edildiği ortam, çalışma arkadaşları, ücret gibi konuları içerir, doyumsuzluk
yaratabilen faktörlerdir ve genel olarak iş ile ilgilidir (Kuzgun, Sevim ve Hamamcı, 1999).
Mevcut alan yazın mesleki doyumun oluşması için üç temel kriterin olduğunu
belirtmektedir: mesleki arzu, mesleki denge ve mesleğin uyumu (Morgan, 2010). Morgan
(2010), mesleki doyumun gerçekleşen ve arzulanan mesleki yapının birbirini karşılaması
sonucu oluştuğunu belirtmektedir. Mesleki denge, çeşitli mesleki uğraşılar ve yaşam
arasındaki dengeyi sağlayarak mesleki doyuma ulaşmaktır. Mesleğin uyumu ise
mesleğin gerekleri ile bireyin yetenek ve becerilerinin birbiriyle uyumudur. Öte yandan,
Morgan (2010) çalışmasında mesleki arzu, mesleki denge ve mesleğin uyumunun mesleki
doyumu tam olarak açıklamadığını ifade etmiş ve değer kavramının da mesleki
doyumda yer alması gereken bir kavram olduğunu ileri sürmüştür. Bu kavramı ise
içten/samimi davranış olarak ifade etmiştir. Davranışların değeri sadece davranışların
arzulu, dengeli veya zorluk derecesini değil, aynı zamanda, bireyin örgütsel olgu olarak
yaşamına sağladığı nitelikli katkıyı ifade etmektedir.
Mesleği Sürdürme/Bırakma Niyeti
Mesleği bırakma niyeti, bireyin icra ettiği mesleğe yönelik oluşturduğu olumsuz algıları
sonucu ortaya çıkan ve buna bağlı olarak tutumsal eğilimleri yansıtan bir durum olarak
tanımlanmaktadır (Çiftçioğlu, 2011). Mesleği bırakma niyeti, yıkıcı ve aktif bir eylemdir
(Onay ve Kılcı, 2011). Carmeli ve Weisberg (2006) ise mesleki doyum düzeyi ve
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motivasyonu düşük bireylerin mesleği bırakma niyetinde üç aşama ile karşılaştıklarını
belirtmektedir: mesleği bırakma düşüncesi, başka bir meslek arama niyeti ve mesleği
bırakma niyeti. Buna bağlı olarak, mesleğine karşı olumsuz tutum ve davranış sergileme
eğiliminde olan bireyler, her ne kadar mesleklerini icra ediyor olsa da mesleği bırakma
düşüncesi içindedir veya başka meslekler hakkında bilgi toplama eğilimindedir.
Öte yandan, mesleği sürdürme niyeti ise mesleği bırakmayıp sürdürme istekliliği olarak
ifade edilebilir (Cho, Johanson ve Guchait, 2009; Sarıtaş, Derin ve Sarıtaş, 2014). Mesleği
bırakma veya sürdürme niyetinin arkasında mesleğe yönelik geliştirilen tutum yer
almaktadır. Algılama-tutum-davranış ilişkisi örgütsel yaşamda önemli bir yer
tutmaktadır. Bu bağlamda, bireyler algıladıkları yönde tutum geliştirir ve tutumların
sonucu da davranışlara dönüşmektedir (Sarıtaş, Derin ve Sarıtaş, 2014). Mesleği bırakma
ve sürdürme niyeti bir paranın iki yüzü gibidir. Örneğin, algılanan örgütsel destek,
bireyin davranışsal tutumunun önemli bir göstergesidir ve yüksek seviyede algılanan
örgütsel destek mesleği sürdürme niyetini ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan, düşük
seviyede algılanan örgütsel destek ise mesleği bırakma niyetine sebep olabilmektedir
(Cho, Johanson ve Guchait, 2009).
Mesleği sürdürme veya bırakma niyetini etkileyen birçok örgütsel davranış değişkeni
bulunmaktadır ve bu değişkenlerin etkileri kültür ve hizmet verilen sektörlere göre
farklılık gösterebilmektedir (Turunç, 2011). Örgütsel değişkenlerin yanı sıra psikolojik ve
fiziksel çalışma koşulları, liderlik özellikleri, çalışma arkadaşları, ücret düzeyi, müşteri
kalitesi gibi örgüt içi faktörler (Allen ve Meyer, 1990) bireyin mesleğini sürdürme veya
bırakma niyetinde etkili olabilmektedir (Aryee ve Tan, 1992; Cohen, 2000; ChangHuo,
ChiNai ve MiaoMin, 2007).
ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ
Bireyler, icra ettikleri meslekleriyle birlikte statü, tanınma, başarma gibi ihtiyaçlarını
karşılayarak doyuma ulaşmakta ve toplumla iletişim kurmaktadır. Meslek sahibi bir
birey bir şey üreterek veya değişik etkinliklerle uğraşarak benlik saygısını geliştirmekte
ve kendisinin değerli olduğunu hissetmektedir. Öte yandan, herhangi bir meslek sahibi
olmayan birey, insanların gözünde kendisinin değersiz olduğuna inanmakta ve toplumla
iletişim kurmaktan kaçmaktadır (Kuzgun, Sevim ve Hamamcı, 1999). Bireyin mesleği ile
ilgili beklentileri karşılanıyorsa doyum, karşılanmıyorsa doyumsuzluk meydana
gelmektedir. Ayrıca, beklentilerin karşılanmaması mesleki doyumsuzluk, tükenmişlik,
stres, işi bırakma, işten soğuma, çalışma ortamında gerilim gibi olumsuz durumlara
sebep olabilmektedir (Çoştu, 2013). İlgili alan yazın incelendiğinde, mesleki doyum
kavramı ve iş doyumu kavramının birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir (Bilge,
Sayan ve Kabakçı, 2009; McKillop ve Minnes, 2011; Yelboğa, 2008). Oysa daha önce de
belirtildiği üzere, iş ve meslek kavramları birbirinden farklıdır. Bu doğrultuda
gerçekleştirilen bazı araştırmalarda iş doyumu ve işi bırakma/sürdürme ilişkisi
çalışılmıştır (AbuAlRubve diğ., 2016; Baum ve Kagan, 2015; Coomber ve Barriball, 2007;
MacIntosh ve Doherty, 2010; Tao ve diğ., 2015; Zhang ve diğ., 2014). Yukarıdaki
çalışmalar ve iş-meslek kavramlarının birbirinden farklılığı göz önüne alındığında bu
araştırma için geliştirilen hipotez aşağıdaki gibidir:
H1: Mesleki doyum, mesleği sürdürme/bırakma niyeti üzerinde etkilidir.
H1a: Niteliklere uygunluk, mesleği sürdürme/bırakma niyeti üzerinde etkilidir.
H1b: Gelişme isteği, mesleki sürdürme/bırakma niyeti üzerinde etkilidir.
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ÇALIŞMANIN METODU
Bu araştırmanın amacı, mesleki doyumun mesleği sürdürme niyeti üzerindeki etkisini
incelemektir. Farklı sektörlerde yapılan birçok araştırmanın sonucu mesleki doyumun
öncelikle mesleki bağlılık ve sonrasında mesleki sürdürme niyeti için bir öncül olduğunu
ortaya koymaktadır (bkz. Baum ve Kagan, 2015; Morgan, 2010; Recepoğlu ve Tümlü,
2015; Tao ve diğ., 2015). Araştırmanın yukarıda belirtilen sorunsalına yanıt bulabilmek
için Şekil 1’de yer alan modelin bir önceki başlıkta yer alan hipotezler çerçevesinde test
edilmesi amaçlanmıştır.
MESLEKİ DOYUM

MESLEĞİ
BIRAKMA NİYETİ

1- Niteliklere Uygunluk
2- Gelişme İsteği

Şekil 1: Araştırmanın Teorik Modeli
Araştırmanın hipotezlerini test edebilmek için Muğla ilinde yer alan ve insan kaynakları
departmanı olan 8 otelin 435 çalışanından veri toplanmıştır. Bu aşamada, öncelikle 21
büyük ölçekli otel işletmesinin insan kaynakları yöneticisiyle (şef, müdür vb.) irtibata
geçilmiştir. Bu işletmelerden sekiz tanesi insan kaynakları departmanı olarak veri
toplama konusunda yardımcı olabileceklerini belirtmişlerdir. Veri toplama aşamasında
sekiz otelin insan kaynakları departmanı yöneticilerine 1.000 anket formu dağıtılmış ve
bunlardan toplam 632 tanesi geri dönmüştür. 197 anket formu eksik/hatalı doldurulduğu
için değerlendirmeye alınmamıştır. Geri kalan 435 anket formu çalışmanın veri setini
oluşturmuştur.
Araştırmanın değişkenlerinden olan mesleki doyumun ölçümünde Kuzgun vd. (2005)
tarafından geliştirilen ve “niteliklere uygunluk” ile “gelişme isteği” boyutlarından oluşan
20 ifadelik ölçekten yararlanılmıştır. Ölçeğin ilk boyutu, doyum üzerinde önemli bir
etken olan “niteliklere uygunluk” boyutudur ve bu boyut ile ilgili 15 ifade yer
almaktadır. Diğer boyut ise, “gelişme isteği” boyutudur ve bu boyuta ilişkin 5 ifade
bulunmaktadır. Mesleki doyum ölçeğinde yer alan cevaplar 5’li likert ölçeği ile alınmıştır
(1-Hiçbir zaman, 5-Her zaman). Mesleği bırakma niyetinin ölçümünde ise, Weng ve
McElroy (2012)’un çalışmalarında kullanılan dört ifadeli ölçekten yararlanılmıştır.
Mesleki bırakma niyeti ölçeğinde yer alan ifadeler da benzer şekilde 5’li likert ölçeği ile
alınmıştır (1-Hiçbir zaman, 5-Her zaman). Bu kapsamda, araştırmanın anket formunun
da üç bölümden oluştuğunu belirtmek gerekir. İlk bölümde, katılımcıların demografik ve
mesleki özelliklerine ilişkin sorular; ikinci bölümde mesleki doyuma ilişkin ifadeler ve
son bölümde ise, mesleği bırakma niyetine yönelik ifadelere yer verilmiştir.
Veri analizinin ilk aşamasında ölçeklerin güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. Ölçekler
ekseninde güvenilirlik katsayıları Tablo 1’de yer almaktadır. İkinci aşamada, mesleği
bırakma niyeti değişkenine açıklayıcı faktör analizi (AFA) yapılmıştır. AFA sonucunda,
ölçekte yer alan dört ifadenin ölçeğin tek faktörlü yapısına uyum sağladığı belirlenmiştir.
Bu dört ifadenin faktör yükleri .92 ile .74 arasında değişmektedir. Ölçeğin KMO analiz
sonucu .80 ve Barlett testi anlamlı (p=.000) olarak hesaplanmıştır. Mesleki doyum ölçeği
ise, özgün yapısı korunarak kullanıldığı ve birçok çalışmada özgün hali iki boyut ve 20
ifade halinde tanımlandığı için ayrıca AFA yapılmamıştır. Veri analizinin devamında
örneklemin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için frekans analizi yapılmıştır.
Araştırmanın değişkenleri olan mesleki doyum boyutları ve mesleği bırakma niyeti
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için korelasyon analizi yapılmıştır. Son aşamada ise,
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mesleki doyumun mesleki bağlılık üzerindeki etkisini test etmek için çoklu regresyon
analizi uygulanmıştır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırmanın örneklemini oluşturan çalışanların %67,1’i erkek ve %32.9’u kadınlardan
oluşmaktadır. Örneklemin %4.8’inin ilköğretim mezunu, %37’sinin lise, %47.2’sinin
önlisans ve lisans, %11’inin lisansüstü düzeyde eğitime sahiptir. Örneklemin yaş dağılımı
inceleninde, %26.7’sinin 16-22 yaş grubu arasında, %43.8’inin 23-29 yaş grubu arasında,
%22’sinin 30-36 yaş grubu arasında, %2,7’sinin 37-43 yaş grubu arasında ve %4.8’inin 4450 yaş grubu arasında olduğu görülmektedir. Çalışmada, örneklemin mesleki
özelliklerine ilişkin de bilgilere ulaşılmış ve bu kapsamda, örneklemin %56.2’sinin daha
önce başka meslekleri de icra ettiği ve %57,5’inin turizm ile ilgili eğitim aldığı
belirlenmiştir. Bunun yanında, katılımcıların %15,8’i sektörde 1 yıldan daha az süredir,
%30.8’i 1-3 yıl arası süredir, %26.7’si 4-6 yıl arası süredir, %24.7’si 6-8 yıl arası süredir ve
%2’si 8 yıl ve üzeri süredir çalışmaktadır. Örneklemin %65.1’i alt kademe yönetici ve
çalışan, %30.1’i orta kademe yönetici ve %4.8’i üst kademe yöneticidir.
Araştırmanın değişkenlerini oluşturan mesleki doyum ile mesleki bağlılık arasındaki
ilişkiyi ve ilişkinin yönünü belirleyebilmek için ilk aşamada korelasyon analizi yapılmış
ve sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Değişkenlerin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Katsayıları
Değişkenler

Ort.

S. Sapma

1

1. Niteliklere Uygunluk

3.33

.64

(.84)

2. Gelişme İsteği

3.62

.78

.54**

4. Mesleği Bırakma Niyeti

3.17

1.16

- .08

** p<.01.

2

3

(.82)
- .22**

(.88)

( ) Parantez içindeki değerler cronbach alpha güvenilirlik katsayısıdır.

Değişkenler arası ilişki katsayıları incelenince, niteliklere uygunluk ile mesleği bırakma
niyeti (-.08) arasında negatif-anlamlı olmayan bir ilişki; gelişme isteği ile mesleği bırakma
niyeti arasında (-.22**) ise, negatif-anlamlı ilişki söz konusudur. Değişkenlerin aritmetik
ortalamaları incelenince, niteliklere uygunluk değişkeninin aritmetik ortalaması (3.33),
gelişme isteğinin (3.62) ve mesleği bırakma niyetinin (3.17)’dir. Değişkenlerin güvenirlik
katsayısı ise, niteliklere uygunluk için (0.84), gelişme isteği için (0.82) ve mesleği bırakma
niyeti için (0.88) olarak hesaplanmıştır ve bu oranlar sosyal bilimler açısından yeterli
olarak görülmektedir.
Çalışmanın bu aşamasında araştırmanın hipotezlerini test edebilmek için niteliklere
uygunluk ve gelişme isteği değişkeninin mesleği bırakma niyeti üzerindeki etkisi çoklu
regresyon analizi ile test edilmiştir. Tablo 2’de regresyon analizi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 2: Regresyon Analizi Sonuçları Tablosu
Beta
(Değişmez)
Niteliklere Uygunluk
Gelişme İsteği

,032
-,333

t
3,948
,787
- 4,484

Sig.
(Anlamlılık)
,000
,431
,000

Bağımlı Değişken: Mesleği bırakma niyeti
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Mesleki doyumun bileşenleri olan “niteliklere uygunluk” ve “gelişme isteği”
boyutlarının mesleği bırakma niyeti üzerindeki etkisini test edebilmek için çoklu
regresyon analizi yapılmıştır. Analizin varyansı 21.735’tir. Anlamlılık ise, (p=0.000) olarak
hesaplanmış ve bu tür bir model kurulmasının mümkün olacağını göstermektedir. İki
bağımsız değişkenin bağımlı değişken olan mesleği bırakma niyetini açıklama oranı
(düzeltilmiş R²) %22.7’dir. Modelin Durbin-Watson katsayısı 1.783 olarak hesaplanmıştır
ve bu sonuç oto-korelasyon sorunu olmadığını göstermektedir. Regresyon analizi
sonucu, niteliklere uygunluk değişkeninin mesleği bırakma niyeti üzerinde anlamlı etkisi
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın, gelişme isteğinin mesleği bırakma niyeti
üzerinde negatif ve anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Gelişme isteğinin, mesleği
bırakma niyeti üzerindeki etkisi (β= -0.333; sig. 0.000) olarak hesaplanmıştır. Bu bulgulara
göre, çalışmanın H1a, hipotezi reddedilmiş; buna karşın H1b hipotezi kabul edilmiştir.
SONUÇ
Çalışmada, mesleki doyumun mesleği bırakma niyeti üzerindeki etkisi Muğla ilinde
faaliyet gösteren otel işletmelerinin 435 çalışanından veri toplanarak mermer
işletmelerinden veri toplanarak analiz edilmiştir. Araştırmada, mesleki doyumu ölçmek
için Kuzgun vd. (2005) tarafından geliştirilen ve çok sayıda çalışmada kullanılan mesleki
doyum ölçeği kullanılmıştır. Mesleki doyum ölçeği, “niteliklere uygunluk” ve “gelişme
isteği” olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkeni olan
mesleği bırakma niyeti değişkeni ise, Weng ve McElroy (2012)’un çalışmalarında
kullanılan dört ifade ile ölçülmüştür.
Araştırma verilerinin analizi aşamasında ilk olarak değişkenler arası ilişki katsayıları
hesaplanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucu, niteliklere uygunluğun çalışmanın
bağımlı değişkeni olan mesleği bırakma niyeti ile anlamlı bir ilişkisi olmadığı
belirlenmiştir. Buna karşın, gelişme isteğinin mesleği bırakma niyeti ile ilişkisi negatif ve
anlamlı düzeydedir (bkz. Tablo 1). Bir sonraki aşamada, çalışmanın hipotezlerini test
etmek için ise, regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi sonucu, mesleki doyum
boyutlarında olan niteliklere uygunluğun mesleği bırakma niyeti üzerinde de anlamlı bir
etkisi olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, çalışanın nitelik açısından mesleğe
uygun olup olmaması ile mesleğe devam kararı arasında bir bağlantı söz konusu
değildir. Bu bağlamda, çalışmanın ilk hipotezi de reddedilmiştir. Bu sonuç, nitelikler
dışında birçok faktörün turizm özelinde mesleği bırakma niyeti üzerinde etkisi olacağını
ortaya çıkarmaktadır. Bu çok sayıda faktör, toplumsal, sektörel vb. nedenlere bağlı
olabilmektedir. Regresyon analizi sonucu, mesleki doyumun diğer boyutu olan
“gelişme” boyutunun ise, mesleği bırakma niyeti üzerinde negatif ve anlamlı etkisi
olduğu hesaplanmıştır. Bu sonuç, mesleği öğrenmeye ve/veya meslekte kendisini
geliştirmeye istekli olanların (dolayısıyla mesleki motivasyonu yüksek olanların) mesleği
bırakma niyetlerinin azaldığına işaret etmektedir. Bu sonuç, turizm mesleğinde mesleğe
devam kararı için sadece çalışanın niteliklerinin mesleğe uygun olması dışında,
çalışanların gelişme isteğinin mesleğe devam kararında daha etkili olduğunu
vurgulamaktadır. Sonuç olarak, mesleki doyumun “gelişme isteği” boyutuyla mesleği
bırakma niyeti üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, mesleğe devam
kararında “niteliklere uygunluk” değil, çalışanın kendini geliştirmeye yönelik
motivasyonunun mesleğe ilişkin devam kararında daha etken olduğunu belirtmek
gerekir.
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TURİZM ÇALIŞANLARININ İŞKOLİKLİK VE TÜKENMİŞLİK ALGISINA
YÖNELİK BİR UYGULAMA
Ebru ULUCAN
Öğr. Gör., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi
eulucan@ticaret.edu.tr
ÖZET
Bu çalışma turizm işletmelerinde bireylerin işkolikliği nasıl algıladıkları ve bu algının
tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada tesadüfi
olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak
İstanbul’un farklı bölgelerindeki 159 otel çalışanı üzerinde üç bölümlük bir anket
uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda bireylerin işkoliklik algılarında olumluya
yakın ancak kararsız oldukları, ayrıca demografik değişkenlerin işkoliklik seviyeleri
üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı ve işkolikliğin tükenmişlik düzeylerine negatif
yönlü bir etkide bulunmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar kelimeler: İşkoliklik, turizm, tükenmişlik
GİRİŞ
İlk kez 1968 yılında Oates tarafından, bireylerin sürekli olarak karşı konulamaz ve
kontrol edilemez bir çalışma ihtiyacı duyması şeklinde tanımlanan işkoliklik,
günümüzde teknolojinin de hızlı bir şekilde gelişmesiyle bireyler arasında varlığını daha
da artırmış ve bireylerde bir tür bağımlılık haline gelmiştir (Zincirkıran, 2013).
Hemen her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de kendini gösteren işkoliklik,
turizmin 7/24 çalışan emek yoğun bir sektör olması sebebiyle turizm çalışanları
tarafından farklı algılama seviyelerine sahiptir. Turizmde, devamlılığı sağlayan satış ve
operasyon gücü bireyler tarafından sağlanmakta ve turizm çalışanlarının memnuniyetleri
ne kadar yüksek olursa sektördeki satış başarısı ve müşteri memnuniyeti de o kadar
yüksek olmaktadır. Çalışma saatlerindeki düzen, adil ücretlendirme, terfi imkânları gibi
birçok faktöre bağlı olan memnuniyet ne kadar artarsa personelin işe olan bağlılığı ve
çalışma isteği de o kadar artmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı turizm çalışanlarındaki
işkoliklik algısı diğer sektörlere göre farklılık göstermekte ve bireyler turizmin zaten
yoğun bir çalışma temposu gerektirdiğini bildikleri için kendilerini işkolik olarak
görmemektedirler (Kozak, 2001; Pelit ve Türkmen, 2008; Ulucan, Yüksel ve Özmen, 2016).
Ancak hangi sektörde olursa olsun, işkoliklik belli bir süre sonra bireyler üzerinde ters
etki yaratarak çalışanlar arası iletişimi koparmakta, verimliliği düşürmekte ve
çalışanlarda işe geç gelme, işten ayrılma gibi davranışlara sebep olmaktadır (Naktiyok ve
Karabey, 2005). Bu davranışlar aynı zamanda, özellikle iş yaşamında daha sık görülen,
aşırı yüklenme sonucu bireylerin içsel kaynaklarının yok olması olarak tanımlanan
tükenmişliğin de sonuçları arasında yer almaktadır. Bireylerin neredeyse tüm dünya ile
olan bağlantılarını koparmalarına ve yoğun tedavi gerektiren fiziksel rahatsızlıkların
ortaya çıkmasına sebep olan tükenmişlik ve boyutları, bireyler arasında farklılık
göstermekte ve diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de bireylerin hayatını
etkileyebilecek bir faktör olarak görülmektedir (Kaçmaz, 2005; Ulucan, Yüksel ve Özmen,
2016).
Bu çalışma turizm işletmelerinde çalışan bireylerin işkolikliği nasıl algıladıkları,
demografik değişkenlerin işkoliklik seviyesi üzerinde bir etkisinin olup olmadığı ve
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varsa işkoliklik algısının tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır.
Dört bölümden oluşan araştırmanın birinci bölümünde araştırmaya konu olan
kavramların tanımları ve kavramlar arası ilişkilerin ölçüldüğü önceki araştırmalara ait
örnekleri içeren kuramsal çerçeveye yer verilirken, ikinci bölümde araştırmanın
yöntemine, üçüncü bölümde araştırmanın temelini oluşturan hipotezlerin analiz
sonuçlarına yer verilmiştir. Son bölümde de bulgulara ilişkin sonuçlarla daha sonraki
araştırmalar için öneriler bulunmaktadır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Değişkenlerin Tanımları
Literatürde birçok farklı tanımı bulunan işkoliklik, ilk kez 1968 yılında Amerikalı bir din
bilimci olan Oates tarafından “ara vermeden sürekli çalışmaya bağlı olarak ortaya çıkan;
bir duyguyu, sağlığı, mutluluğu ve kişiler arası ilişkileri olumsuz yönde etkileyebilecek
şekilde devamlı çalışmak için duyulan aşırı ve kontrol edilemez bir ihtiyaç, istek” olarak
tanımlanmıştır (Oates, 1971; Zincirkıran 2013).
Spence ve Robbins (1992) ise işkolikliği; işe bağlılık, işe güdülenme ve işten zevk alma
şeklinde üç temel boyuttan oluşan ve fiziken iş ortamından uzaklaşılsa da zihnen işten
kopulamayan bir davranış biçimi olarak tanımlamaktadırlar.
Yöney’in 2005 yılında yaptığı tanıma göre ise işkoliklik; bireylerin, özel yaşamlarını, aile
ve arkadaşları ile olan iletişimini, hobilerini ihmal etmelerine neden olabilecek bir
çalışma ihtiyacı hissetmeleri olarak tanımlanmaktadır (Zincirkıran, 2013).
İşkoliklik ile ilgili birçok farklı tanım yapılmış olsa da hepsinin temelinde ‘işine aşırı
bağlanma’ olgusu yer almaktadır. Bu bağlılıktan dolayı işkoliklik de alkolizm veya
madde bağımlılığı gibi bir çeşit bağımlılık olarak ele alınmakta ve İngilizcede
‘workaholism’ olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu bağımlılığı yaşayan bireyler ise
‘işkolik (İng. workaholic)’ olarak adlandırılmaktadır. Ancak madde kullanımından
ziyade davranışsal bir bağımlılık olduğu ve kriminal bir tehlike yaratmadığı için toplum
tarafından daha kolay hoş görülmekte ve daha az sosyal baskıya uğramaktadır (van
Wijhe, Schaufeli ve Peters, 2010; Zincirkıran, 2013).
İşkolik kavramı da bilimsel alanda ilk kez yine Oates tarafından “çalışma ihtiyaçları;
sağlıklarına, bireysel mutluluklarına, kişilerarası ilişkilerine ve sosyal faaliyetlerine zarar
verecek ölçüde büyüyen bireyler” olarak tanımlanmıştır (Snir ve Harpaz, 2009).
Scott, Moore ve Miceli (1997) de yaptıkları çalışmalar sonucunda üç tür işkolik davranış
şekli olduğunu öne sürerek üç farklı işkolik birey tanımını da ortaya çıkarmışlardır.
1.

Zorlayıcı ve bağımlı işkolikler: normal süreden daha uzun çalışan, fazla
çalıştıklarını fark etseler de bunu azaltamayan ve hem sosyal hem kişisel
hayatlarındaki sorunlara rağmen çalışmaktan vazgeçemeyen kişilerdir.

2.

Mükemmeliyetçi işkolikler: yaptıkları iş üstünde daha çok kontrol sahibi olma
ihtiyacı hisseden kişilerdir.

3.

Başarı yönelimli işkolikler: amaçlara odaklanabilme yeteneğine sahip, rekabetle
motive olan ve her zorluktaki işi başarmaya çalışan kişilerdir.

İngilizcede ‘burnout’ olarak adlandırılan tükenmişlik ise bilimsel bir kavram olarak ilk
kez Freudenberger (1974) tarafından “başarısız olma, yıpranma, kişisel enerjinin azalması
veya ihtiyaçların giderilmemesinden dolayı ortaya çıkan iç kaynaklardaki bir tükenme
durumu” olarak tanımlanmıştır.
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1980li yıllarda Christina Maslach bu tanımı genişleterek “iş gereği yoğun duygusal
taleplere maruz kalan ve sürekli insanlarla yüz yüze çalışmak zorunda kalan bireylerde
görülen fiziksel bitkinlik, uzun süreli yorgunluk, çaresizlik ve umutsuzluk gibi
duyguların yapılan işe, hayata ve insanlara karşı olumsuz davranışlarla yansıması ile
ortaya çıkan bir sendrom” olarak tanımlamıştır (Maslach ve Jackson, 1981). Bilimsel
araştırmalarda oldukça kullanılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği’ni de geliştiren Christina
Masclach’ın oluşturduğu Maslach Tükenmişlik Modeline göre tükenmişlik duygusal
tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel etkinlik olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır.
Buna göre; duygusal kaynaklarını tüketen bireyler çevreye karşı duyarsızlaşarak kişisel
performanslarında verimsizleşmektedirler (Maslach ve Jackson, 1986).

Şekil 1: Maslach Tükenmişlik Modeli
Maslach’a göre stresin bir çeşidi olan tükenmişlik, bireyleri farklı açılardan etkilemekte
ve bu etki bireylerin mesleki performanslarına olumsuz şekilde yansımaktadır. Özellikle
turizm gibi hizmet yoğun bir sektörde çalışan ve tükenmişlik yaşayan bireyler, hizmet
verdikleri insanlara yeterli ilgi göstermemekte, onlara karşı kaba davranmakta ve bu da
yapılan işin kalitesini düşürerek müşteri memnuniyetsizliğine yol açmaktadır (Ardıç ve
Polatçı, 2008).
Kavramlararası İlişkiler
İşkoliklik ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalarda işkolikliğin verimlilik ve kariyer
planlaması üzerindeki sonuçlarına odaklanılmış, bireylerin kariyer gelişiminde önemli
bir faktör olduğunun bilinmesine rağmen davranış bilimciler tarafından yeteri kadar
incelenmediği görülmüştür (Porter, 1996). Oysa ilk olarak Matthews ve Halbrook (1990),
Weinberg ve Mauksch (1991) gibi araştırmacıların yaptığı araştırmalarda, daha sonra da
Robinson ve Post’un (1995) ABD ve Kanada’da yaşayan İsimsiz Alkolikler grubundaki
107 birey üzerinde yaptıkları araştırmaların sonucunda aile yaşamlarında yaşanan
sıkıntıların bireyleri işkolik olmaya ittiği ortaya çıkmıştır.
Robinson (1999) tarafından, işkoliklik belirtisi gösteren bireyleri diğerlerinden ayırt
edebilmek amacıyla, yapılan Mesleki Bağımlılık Risk Testi (Work Addiction Risk TestWART) araştırmasında işkolikliğin Zorlayıcı Eğilimler, Mesleki Alışkanlıkları Kontrol
Edememe, Kendini Soyutlaştırma, Görev Dağılımında Yetersizlik ve Özdeğer Hasarı
başlıklarından oluşan beş adet alt boyuta sahip bir yapı olduğu ortaya konmaktadır.
Tükenmişlik ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde ise araştırmaların daha çok
demografik unsurların tükenmişlik düzeyi üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla
yapıldıkları görülmektedir. Örneğin; Kozak, 2001 yılında, sadece cinsiyet değişkenini
temel alarak konaklama işletmelerinde çalışan kadınların tükenmişlik düzeylerini ölçen
bir araştırma yapmış ve sonucunda araştırmaya katılan kadınların %55’inin tükenmişlik
hissi taşımadıkları ortaya çıkmıştır (Pelit ve Türkmen, 2008). Tepeci ve Birdir (2003) ise
Antalya ilinde tüm yıl açık olan otel işletmelerinde çalışan 135 personel ve otel
yöneticileri üzerinde iki ayrı çalışma yapmış, otel çalışanlarında tükenmişlik
sendromunun oldukça düşük seviyelerde gözlendiği sonucuna ulaşmışlardır.
Naktiyok ve Karabey (2005) ile Kaçmaz’ın (2005) ayrı ayrı yapmış oldukları çalışmalarda
yaş, çalışma süresi, iş tecrübesi gibi demografik unsurlarla tükenmişlik seviyesi arasında
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negatif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkarken Bahar’ın 2006 yılında önbüro çalışanları
üzerinde yaptığı araştırmada da aynı unsurların tükenmişlikle bir ilişkisi olmadığı ortaya
çıkmıştır. Ancak Bahar’ın çalışmasında cinsiyet, çocuk sahibi olma durumu, önbüroda
çalıştıkları pozisyon gibi değişkenlerin tükenmişlik ile anlamlı ve pozitif yönlü
farklılıklar gösterdiği görülmüştür (Pelit ve Türkmen, 2008).
Gülova ve diğerlerinin de 2014 yılında yaptıkları bir başka çalışmada cinsiyet
değişkeninin tükenmişlik üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı ortaya çıkmış ve bu
sonuçlar daha önce Naktiyok ve Karabey’in yaptığı çalışmanın sonuçlarıyla büyük
ölçüde örtüştüğü görülmüştür (Gülova, İspirli ve Eryılmaz, 2014).
İşkoliklik ile tükenmişlik arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalara baktığımızda ise
Salmelo-Aro ve Nurmi (2004) mesleki bağımlılığı yüksek olan kişilerin diğerlerine göre
daha yüksek tükenmişlik riski taşıdığını ortaya koyarken; Andreassen, Ursin ve Eriksen
2007 yılında 235 banka çalışanı üzerinde yaptıkları bir çalışmada işkolikliğin tükenmişliği
artırdığını bulmuşlardır. Hakanen, Schaufeli ve Ahola (2008) da 3035 diş hekimi üzerinde
bir araştırma yapmış, Andreassen ve diğerlerinin araştırmasıyla benzer şekilde
işkolikliğin tükenmişliği artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Önceki çalışmalarda farklı hizmet sektörlerinde işkoliklik ile tükenmişlik arasında bir
ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişkinin diğer bir hizmet sektörü olan turizm sektöründe
de özellikle demografik unsurlara bağlı olarak var olup olmadığını ve turizm
çalışanlarının işkoliklik algısını ölçmek amacıyla hazırlanan bu çalışmanın hipotezleri şu
şekilde belirlenmiştir:
H1: Yaş ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H2: Cinsiyet ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır
H3: Medeni durum ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H4: Eğitim durumu ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H5: Çalışılan departman ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H6: Çalışma süresi ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
H7: İşkoliklik algısı ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki vardır.
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini İstanbul ilindeki turizm işletmelerinde çalışan bireyler
oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden Kolayda
Örnekleme yöntemi kullanılmış ve araştırma İstanbul ilinin Sultanahmet, Taksim,
Beşiktaş ve Avcılar bölgelerinde yer alan turizm işletmelerinde çalışan 159 personel
üzerinde uygulanmıştır. Uygulama öncesinde Halkla İlişkiler birimiyle iletişime geçilerek
anketler bırakılmış ve katılımcıların gönüllülük esasına dayanarak doldurdukları
anketler tekrar Halkla İlişkiler departmanından teslim alınmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan anket üç
bölüm ve 42 sorudan oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni
durum, eğitim düzeyi, çalıştıkları departman, çalışma süreleri gibi demografik özelliklere
ilişkin sorular yer almaktadır.
İkinci bölümde bireylerin işkoliklik algılarını ölçmek için kullanılan, Spence ve Robbins
(1992) tarafından oluşturulan ve Kart tarafından 2005 yılında Türkçeye çevrilen
WorkBAT (Working Battery) ölçeği kullanılmış; ölçekte yer alan ifadeler 5’li Likert
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ölçeğinde, (1)Kesinlikle Katılmıyorum, (2)Katılmıyorum, (3)Kararsızım, (4)Katılıyorum
ve (5)Kesinlikle Katılıyorum ölçülerine göre değerlendirilmiştir.
Son bölümdeyse bireylerin tükenmişlik düzeylerini ölçmek amacıyla Maslach ve Jackson
(1981) tarafından geliştirilen ve Canan Ergin tarafından 1992 yılında Türkçeye çevrilen
Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadelere verilen cevaplar 5’li
Likert ölçeğinde, (1)Hiçbir zaman, (2)Nadiren, (3)Bazen, (4)Sık sık ve (5)Her zaman
ölçülerine göre değerlendirilmiştir.
Veriler SPSS 23 paket programı aracılığıyla değerlendirilmiştir. Anket ölçeklerinin
güvenilirlik analizleri ve demografik unsurların frekans dağılımları yapıldıktan sonra
hipotezlerin test edilmesinde analiz tekniği olarak; Tek Yönlü Varyans (One-Way
ANOVA) Analizi, Bağımsız Örneklem t-Testi Analizi ve Pearson Korelasyon Analizinden
yararlanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Ölçeklerin Güvenilirlikleri
Hipotezlerin test edilmesinden önce ölçeklerin güvenilirlik analizleri yapılmış olup
analizi sonucunda Tablo 1’de görüldüğü üzere işkoliklik düzeyi ölçeğinin Cronbach
Alpha değeri 0,807 ve tükenmişlik ölçeğinin Cronbach Alpha değeri de 0,824 olarak
bulunmuş ve bu değerler >0,7 olduğundan, ölçeklerin sosyal bilimler alanında güvenilir
ölçekler oldukları tespit edilmiştir.
Tablo 1: Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik Analizi
(İşkoliklik Ölçeği)
Cronbach’s Alpha
,807

Güvenilirlik Analizi
(Tükenmişlik Ölçeği)

Soru Sayısı
20

Cronbach’s Alpha
,824

Soru Sayısı
22

Anketlerden elde edilen verilerin analizinden önce anket ölçeklerinin temel istatistik
bilgileri incelenmiş olup, işkoliklik ölçeğine ait bilgiler Tablo 2’de ve tükenmişlik ölçeğine
ilişkin bilgiler Tablo 3’te belirtilmiştir.
Tablo 2: İşkoliklik Ölçeğine Ait İstatistikler
İşkoliklik Ölçek İfadeleri

Aritmetik Ortalama
3,15

Standart Sapma
0,56

Tablo 2’ye göre; ankete katılan otel çalışanlarının işkoliklik sorularına verdikleri
cevapların ortalaması 3,14 çıktığından, çalışanların sorulara “Kararsızım” şeklinde cevap
verdikleri ve bu sebeple kendilerini işkolik olarak görüp görmeme konusunda kararsız
kaldıkları ancak işkolikliğe daha yatkın olduklarını gösteren bir yaklaşım sergiledikleri
görülmüştür.
Tablo 3: Tükenmişlik Ölçeğine Ait İstatistikler
Tükenmişlik Ölçek
İfadeleri

Aritmetik Ortalama
2,97

Standart Sapma
0,57

Tablo 3’e göre ise; ankete katılan çalışanların tükenmişlik sorularına verdikleri yanıtların
ortalaması 2,97 çıktığından, çalışanların sorulara “nadiren” şeklinde cevap verdikleri ve
bu sebeple tükenmişlik düzeylerinin düşük olduğu ancak ortalama değerin 3’e çok yakın
olmasıyla da bazı katılımcıların bu konuda kararsız kaldıkları görülmüştür.
Demografik Bulgular
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Ankete katılan otel çalışanlarının demografik dağılımları aşağıdaki tablolarda
gösterilmiştir. Tablo 4’e göre; yaş aralığı açısından incelendiğinde çalışmaya katılan
bireylerin %45,3’ ünün 18-27 yaş aralığında, %37,7’sinin 28-37 yaş aralığında, ve
%17’sinin 38 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir.
Cinsiyet dağılımı açısından bireylerin %34’ünün kadın ve %65’inin erkek olduğu
görülürken medeni durum dağılımlarına bakıldığında ise ankete katılan bireylerin
%45,9’u evliyken, %54,1’i bekâr olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bireylerin %27,7’si orta eğitime, %36,5’i ön lisans eğitimine sahipken, %35,8’i ise lisans
eğitimini tamamlamıştır.
Bireylerin çalıştıkları departmanlar incelenirken sağlıklı bir dağılım olabilmesi adına bir
otel işletmesinin iki ana departmanı olan Ön Büro ve Yiyecek-İçecek departmanları temel
alınmış, diğer departmanlara ilişkin verdikleri cevaplar “Diğer” adıyla ayrı bir başlık
altında toplanmıştır. Tabloda görüldüğü üzere; bireylerin %28,3’ü önbüro
departmanında, %30,8’i yiyecek-içecek departmanında ve %40,9’u da diğer
departmanlarda çalışmakta iken; %23,3’ü 1 yıldan az, %53,5’i 1-3 yıl arası ve yine %23,3’ü
3 yıldan fazla bir çalışma süresine sahiptir.
Tablo 4: Demografik Bulgulara İlişkin Frekans Dağılımları
Yaş
18-27 yaş
28-37 yaş
38 yaş ve üzeri
Toplam
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Toplam
Eğitim Durumu
Orta Öğretim
Ön Lisans
Lisans
Toplam
Departman
Önbüro
Yiyecek-İçecek
Diğer
Toplam
Çalışma Süresi
1 yıldan az

Frekans

Yüzde

72
60
27
159
Frekans

45,3
37,7
17,0
100,00
Yüzde

54
105
159
Frekans

34,0
66,0
100,0
Yüzde

73
86
150
Frekans

45,9
54,1
100,0
Yüzde

44
58
57

27,7
36,5
35,8

159
Frekans

100,00
Yüzde

45
49
65
159
Frekans

28,3
30,8
40,9
100,00
Yüzde

37

23,3
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Geçerli
Yüzde
45,3
37,7
17,0
100,00
Geçerli
Yüzde
34,0
66,0
100,00
Geçerli
Yüzde
45,9
54,1
100,00
Geçerli
Yüzde
27,7
36,5
35,8
100,00
Geçerli
Yüzde
28,3
30,8
40,9
100,00
Geçerli
Yüzde
23,3

Kümülatif
Yüzde
45,3
83,0
100,00
Kümülatif
Yüzde
34,0
100,00
Kümülatif
Yüzde
45,9
100,00
Kümülatif
Yüzde
27,7
64,2
100,00
Kümülatif
Yüzde
28,3
59,1
100,00
Kümülatif
Yüzde
23,3

1-3 yıl
3 yıldan fazla
Toplam

85
37
159

53,5
23,3
100,00

53,5
23,3
100,00

76,7
100,00

Hipotezlerin Test Edilmesi
H1: Yaş ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Katılımcıların yaşları ile işkoliklik düzeyleri arasındaki ilişki incelenirken Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmış ve Tablo 5’te görülen analiz sonuçlarına göre
Sig(p)>0,05 olduğundan bu hipotez reddedilmiştir.
Tablo 5: Yaş ile İşkoliklik Arasındaki İlişki Ölçümü
Yaş

Kareler
Toplamı
23,529
62,735
86,264

Gruplar Arası
Gruplar içi
Toplam

df

Kareler
Ortalaması
,512
,560

46
112
158

F

Sig.

,913

,629

H2: Cinsiyet ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Cinsiyet ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Bağımsız örneklem tTesti ile analiz edilmiş olup, Tablo 6’da görüldüğü üzere p≤0,05 anlamlılık düzeyi
sağlanamadığından bu hipotez reddedilmiştir.
Tablo 6: Cinsiyet ile İşkoliklik Arasındaki İlişki Ölçümü
Cinsiyet

N

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Std. Hata
Ortalaması

t

Sig. (çift
kuyruk)

-,353

,724

Kadın

54

62,5556

11,08572

1,50857

Erkek

105

63,2190

11,27453

1,10028

H3: Medeni durum ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Medeni durum ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Bağımsız
örneklem t-Testi ile analiz edilmiş olup, Tablo 7’de görüldüğü üzere p≤0,05 anlamlılık
düzeyi sağlanamadığından bu hipotez reddedilmiştir.
Tablo 7: Medeni Durum ile İşkoliklik Arasındaki İlişki Ölçümü
Medeni
Durum

N

Aritmetik
Ortalama

Standart
Sapma

Std. Hata
Ortalaması

t

Sig. (çift
kuyruk)

-1,277

,203

Evli

73

61,7671

10,76971

1,26050

Bekar

86

64,0349

11,47626

1,23752

H4: Eğitim düzeyi ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Eğitim düzeyi ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) ile ölçülmüş olup, Tablo 8’de görüldüğü üzere p≤0,05
anlamlılık düzeyi sağlanamadığından bu hipotez reddedilmiştir.
Tablo 8: Eğitim Düzeyi ile İşkoliklik Arasındaki İlişki Ölçümü
Eğitim Düzeyi
Gruplar Arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
24,289
75,648
99,937

df
46
112
158

Kareler
Ortalaması
,528
,675

F

Sig.

,782

,826

H5: Çalışılan departman ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
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Çalışılan departman ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) ile ölçülmüş olup, Tablo 9’da görüldüğü üzere p≤0,05
anlamlılık düzeyi sağlanamadığından bu hipotez reddedilmiştir.
Tablo 9: Çalışılan Departman ile İşkoliklik Arasındaki İlişki Ölçümü
Çalışılan
Departman
Gruplar Arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
28,100
79,385
107,484

df
46
112
158

Kareler
Ortalaması
,611
,709

F

Sig.

,862

,711

H6: Çalışma süresi ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Çalışma süresi ile işkoliklik arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Tek Yönlü
Varyans Analizi (ANOVA) ile ölçülmüş olup, Tablo 10’da görüldüğü üzere p≤0,05
anlamlılık düzeyi sağlanamadığından bu hipotez reddedilmiştir.
Tablo 10: Çalışma Süresi ile İşkoliklik Arasındaki İlişki Ölçümü
Çalışma
Süresi
Gruplar Arası
Gruplar içi
Toplam

Kareler
Toplamı
25,040
48,960
74,000

df
46
112
158

Kareler
Ortalaması
,544
,437

F

Sig.

1,245

,176

H7: İşkoliklik ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Turizm sektöründe çalışan bireylerin işkoliklik algısı ile tükenmişlik arasında bir ilişki
olup olmadığı Pearson Korelasyon analizi ile ölçülmüştür. Analiz sonucunda Tablo 11’de
görüldüğü üzere korelasyon katsayısı r=,149 ve p>0,050 olarak bulunduğundan turizm
sektöründe işkoliklik ile tükenmişlik arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış ve
araştırmanın son hipotezi de reddedilmiştir.
Tablo 11: İşkoliklik ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Ölçümü
Korelasyon
İşkoliklik Ölçeği
Puan Toplamı
Tükenmişlik Ölçeği
Puan Toplamı

İşkoliklik
1

Pearson Korelasyonu
Sig. (çift kuyruk)
N
Pearson Korelasyonu
Sig. (çift kuyruk)
N

159
,149
,061
159

Tükenmişlik
,149
,061
159
1
159

SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm işletmelerinde çalışan bireylerin işkoliklik seviyelerini ve işkoliklik seviyelerinin
tükenmişlik üzerindeki etkilerini ölçmeyi amaçlayan bu çalışmada, İstanbul’un farklı
bölgelerinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı otellerde çalışan turizm personeli üzerinde bir
araştırma yapılmıştır.
Çalışmanın sonuçlarına göre genel bir değerlendirme yapıldığında, katılımcıların
yarısından biraz daha fazlasının (%53,67) işkoliklik algısı bakımından olumluya yakın
ancak kararsız oldukları yönünde cevap verdiği görülmektedir. Yaklaşık %31,94’lük
kısmının ise işkoliklik algıları oldukça düşük, geri kalan %14,39’luk kısmının ise
yüksektir. Bu çalışmanın sınırlılıkları çerçevesinde ortaya çıkan sonuç; otel çalışanları
arasında işkolik bireylerin oranının işkolik olmayanlara göre çok daha düşük olduğu
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yönündedir. Bu açıdan incelendiğinde; özellikle insan gücüne dayalı emek yoğun bir
sektör olan turizm sektöründe bireylerin işte geçirdikleri yoğun zamanı işkoliklik olarak
algılamadığı, bu yoğunluğu mesleki bir gereklilik olarak düşündükleri sonucuna
varılabilir. Bundan sonraki çalışmalarda ise işte geçirilen sürenin gerçekten işe duyulan
gönüllü bir bağlılıktan mı yoksa sektörde çalışmanın gerektirdiği bir zorunluluktan mı
kaynaklandığı ve çalışanların fazla mesai ile işkoliklik kavramları arasındaki farkın
ayrımına varıp varmadığı da araştırılabilir.
Tükenmişlik açısından incelendiğinde ise otel çalışanlarının yarısına yakın bir kısmının
(%48,94) tükenmişlik sendromunu yaşayıp yaşamadıklarını emin olmamakla beraber
bazen düşündükleri, yaklaşık %36,61’inin ise tükenmişlik yaşadığını hiçbir zaman
düşünmedikleri ortaya çıkmıştır. Tükenmişlik yaşadığını her zaman düşünenler ise
%14,40’lık bir pay ile düşünmeyenlere göre çok daha düşük bir orana sahiptir. Bu
bağlamda ortaya çıkan sonuç, daha önce Tepeci ve Birdir (2003) tarafından Antalya ilinde
yine otel çalışanları üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarıyla da örtüşmektedir.
Araştırmanın hipotezlerini oluşturan demografik değişkenler ile işkoliklik arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığına yönelik analiz sonuçlarına göre söz konusu
değişkenlerin işkoliklik algısı üzerinde bir farklılık yaratmadığı görülmüş ve H1, H2, H3,
H4, H5, H6 hipotezleri reddedilmiştir. Bu sonuç bireylerin işkoliklik sorularına verdikleri
cevapların ortalamasıyla da örtüştürülerek bireylerin işkoliklik algısı üzerinde yaşadığı
kararsızlığın da bir açıklaması olarak düşünülebilir. Ayrıca Bahar’ın 2006 yılında otel
çalışanları üzerinde yaptığı demografik unsurların tükenmişlik üzerindeki etkisini ölçen
çalışmanın sonuçlarıyla da benzeştirilebilir.
Otel çalışanlarının işkoliklik algıları ile tükenmişlik arasındaki ilişkiye yönelik
oluşturulan son hipotez (H7) de her iki değişken arasında anlamlı bir ilişki
bulunmadığından reddedilmiştir. Bireylerin işkoliklik ve tükenmişlik sorularına
verdikleri cevapların ortalaması göz önüne alındığında kendilerini işkolik olarak
algılamayan veya tükenmişlik yaşadığını düşünmeyen bireylerin her iki kavram arasında
bir ilişki kuramaması beklenen ve olağan bir sonuçtur. Farklı hizmet sektörlerinde
işkoliklik ile tükenmişlik arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkilerin bulunduğu daha
önceki çalışmaların tersine; turizm sektöründe de görülüp görülmediğini ölçmek için
yapılan bu araştırmada böyle bir ilişki bulunamaması da turizm sektörünün diğer hizmet
sektörlerinden farklı olarak kendine özgü özellikler içerdiği şeklinde değerlendirilmesi
gerektiğini de ortaya koymaktadır.
Bu çalışmada işkoliklik ve tükenmişlik verileri ayrı ayrı ele alınarak analizler yapılmıştır
ve yukarıdaki bahsedilen sonuçlara ulaşılmıştır. Daha sonraki çalışmalarda hem
işkoliklik hem de tükenmişlik alt boyutlarıyla birlikte ele alınarak turizm sektörüne
etkileri araştırılabilir.
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ÖZET
Teknolojinin ve internet uygulamalarının son derece ilerlemiş olması iletişim kanalları ile
yönetim araçlarının değişmesini ve bu teknolojiler doğrultusunda yeni yönetim
anlayışlarının gelişmesini sağlamaktadır. Uluslar arası alanda rekabet edebilmek ve iyi
bir destinasyon imajı yaratabilmek için de bu kanalların kullanılması büyük bir önem arz
etmektedir. Özellikle kriz esnasında sosyal medya kanalları üzerinden bilgi paylaşımı
kriz yönetiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu kapsamda çalışmada teröre
dayalı krizler (terörizm), sosyal medya ve turizm ilişkisi detaylı bir şekilde incelenmeye
çalışılmıştır. Araştırmanın amacı, Türkiye’de meydana gelen teröre dayalı krizlerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinde nasıl yönetildiğini
incelemektir. Çalışmanın temel amacı ise sosyal medyanın krizlerin yönetilmesindeki
rolünü ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda çok geniş kitlelere ulaşması, özellikle
haber ve güncel bilgi içeriğinin yoğun olarak paylaşılması gibi nedenlerden dolayı bu
çalışmada Twitter paylaşımları incelenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi
Twitter hesaplarının tweetleri analiz edilmiştir. Bu kapsamda çalışmada nitel araştırma
yöntemi kullanılmış ve tarama modelinde betimsel bir araştırma yapılmıştır. Çalışma
sonucunda Türkiye’nin sosyal medya kriz yönetimi ile ilgili olarak Twitter’da yapılan
kaynak taraması sonucunda maalesef bu iletişim kanalının aktif ve etkili bir şekilde
kullanılamadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Kriz, teröre dayalı krizler, sosyal medya, Twitter, turizm, Türkiye.
GİRİŞ
Günümüzde internet ve özellikle sosyal medya kullanımının en üst seviyeye ulaşması
sonucunda dünya artık küresel bir köy haline gelmiştir. Küresel köy kavramını literatüre
kazandıran Mcluhan (1964) yaptığı çalışmada gelecekte teknoloji sayesinde özellikle
medyanın kapsama alanının çok genişleyeceğini ve tek bir haberin tüm dünyaya çok kısa
sürede ulaşacağını belirtmiştir. Gerçekten de Mcluhan teorisi zamanla doğrulanmıştır.
Özellikle sosyal medya kullanımının artması dünyayı küçültmüş, herkesin her türlü
bilgiye erişimini sağlamıştır. Ancak bu ilerleme hem iyi hem de kötü sonuçlar
doğurmaktadır. Bilhassa olumsuz içerikli haberlerin hızlı ve yanlış içerikle yayılması pek
çok destinasyon ve işletmede kriz oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum teknolojik
yeniliklere kullanıcılar kadar işletme ve destinasyonların da hâkim olması ihtiyacını
ortaya çıkarmaktadır. Tüm yöneticiler özellikle yaşadıkları krizlerde olumsuz imaj
oluşmasını önlemek için sosyal medyada kriz yönetimi uygulamalarını geliştirmelidir. Bu
bağlamda çalışmada teröre dayalı krizler (terörizm), sosyal medya, terörizm ve turizm
ilişkisi detaylı bir şekilde incelenmiştir.
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Araştırmanın amacı, Türkiye’de meydana gelen teröre dayalı krizlerin Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinde nasıl yönetildiğini incelemektir. Çalışmanın
temel amacı ise sosyal medyanın krizlerin yönetilmesindeki rolünü ortaya koymaktır.
KURAMSAL ÇERÇEVE
Kriz Kavramı
Kriz, Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir
kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran” olarak tanımlanmıştır (Türk
Dil Kurumu, 2014). Kriz Yönetimi Enstitüsü (ICM) (2014), krizi “işletmenin rutin
operasyonunu etkileyen ve ayrıca işletme üzerinde politik, hukuki, finansal etkiler
yaratabilen durum” şeklinde tanımlamaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, krizi “zaman içinde tanımlanamaz sinsi bir süreç”
olarak belirtmektedir. WHO’ ya göre, bir kriz belirgin olmayabilir ve tanınması için
analiz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kriz, mutlaka kriz öncesi hazırlık ve müdahale
dönemini içermelidir (Dünya Sağlık Örgütü, 2014). Kriz kavramı, pek çok araştırmacı ve
yazar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bir kriz, işletmenin iç veya dış
çevresinden kaynaklanan, önceden beklenmeyen planlanmamış bir durum olarak
tanımlanabilmektedir. Bu durum; işletmenin işleyişini bozabilmekte, müşteri ve
personelin fiziksel ve ruhsal durumuna zarar verebilmekte, işletmenin finansal
durumunu ve geleceğini tehlikeye sokabilmektedir.
En yaygın tanımlardan biri Faulkner tarafından yapılmaktadır. Faulkner (2001) krizi,
organizasyonun ani sorunlarla başa çıkma yeteneğini ölçen bir test olarak
tanımlamaktadır. Stafford vd. (2002), krizi bir işletmenin rekabet gücünü yok eden,
işletmenin uzun dönem kârlılığını ve büyümesini olumsuz yönde etkileyen bir olay
olarak tanımlamaktadır. Pauchant ve Mitroff, krizin fiziksel bir bütün olarak bir sistemi
etkileyen, öznel anlamda varoluş, temelinde bir bozulma varsayımı olduğuna
inanmaktadır (Ritchie, 2003: 70). İşletme biliminde ise kriz, “işletmelerde temel karar
alma sürecini, amaçlarını gerekli kılan, karar almak için kişilere sorumluluk yüklemesine
rağmen yeterli zaman tanımayan bir durum” olarak açıklanmıştır (Herman, 2005: 46).
Hermann’a göre kriz, birbirini takip eden üç şartı içeren bir durumdur (Choi vd., 2010:
806):
- Karar mercilerine bir sürpriz,
- Öncelikli amaçlara bir tehdit,
- Yanıt için uygun sınırlı zaman miktarı.
Kriz; istenmeyen, beklenmeyen ve sıra dışı bir olay olup, kısıtlı bir zaman diliminde
gerçekleşen bir durumdur. Krizler, ani gelişmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, sonuçlarının olumsuz olmaması ve işletmeye zarar vermemesi için kriz
süresince kararların hızlı bir şekilde alınması gerekmektedir (Çiftci, 2015: 4).
Faulkner (2001: 138), konuyla ilgili olarak pek çok yazarın yapmış olduğu çalışmaları
incelemiş ve kriz durumu ile ilgili temel unsurları aşağıdaki gibi özetlemiştir:
- Kurumun önleme ve öngörme mekanizmalarını yetersiz bırakır.
- Karar vericiler üzerinde gerilim yaratır.
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- Korku ve paniğe yol açar.
- Acil müdahale gerektirir ve zaman baskısı yaratır.
- İşletmenin ana hedeflerini ve hatta varlığını tehdit eder.
- Kontrol edilmesi zordur.
- Örgütün imajını, insan kaynaklarını, finans yapısını veya doğal kaynaklarını
tehdit eder.
- Yaşamsal bir dönüm noktasıdır.
- Beklenmedik bir şekilde, sürpriz olarak ortaya çıkar.
- Bir sistem ya da alt sistemde, o sistemi o anki ve gelecekteki çalışması açısından
psikolojik, fiziksel ve/veya varlıksal olarak etkiler.
Kriz, katılımcıların içerisinde çalıştıkları sistem hakkındaki temel varsayımlarını
zayıflatan bir aksamadır. Bir durumun kriz olabilmesi için iki şartı sağlaması
gerekmektedir: Birincisi, Mitroff tarafından önerildiği gibi, “sadece operasyonların temel
olarak aksaması şeklinde değil, ayrıca yöneticilerin ve diğer çalışanların temel
varsayımlarının sorgulandığı şekilde de bütün bir sistemin aksaması gerekir”. İkinci
olarak, organizasyonun hayatta kalmasına yönelik ciddi bir tehdidin bulunması gerekir.
Bu olağanüstü durum aşağıdaki potansiyel riskleri içerir (Carmeli ve Schaubroeck, 2008:
179):
- İşletmede aksaklıkların daha ileri düzeyde çoğalması
- Basının yoğun ilgisi nedeniyle durumun kötüleşmesi
- Düzenli ilişkilerde müdahale
- Organizasyonun ve yönetici/sahiplerin imajına zarar
- Verimliliğe zarar
Teröre Dayalı Krizler (Terörizm)
“Terör” ve “terörizm” kavramları, genellikle korku, dehşet, tehdit, şiddet gibi negatif
olguları çağrıştırmaktadır. Terör kelimesi Latince “terrere” kelimesinden gelmektedir ve
korkutmak, dehşete düşürmek gibi anlamları içermektedir. Terörizm kavramı ise
birtakım siyasi taleplerin karşılanmasını sağlamak amacıyla; bireyleri, grupları, toplumu
ya da hükümetleri yıldırmak için, cinayet ya da imha hareketlerinin sistematik olarak
uygulanması ya da bu amaçla tehdit oluşturulmasıdır (Wilkinson, 2011: 18).
Temel olarak terörizm; radikal grupların, kendi isteklerini kabul ettirebilmek hedefiyle
toplumdaki sivil kesimler ile silahlı ve silahsız askeri birimlere karşı gerçekleştirdikleri
şiddet içerikli faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Sönmez ve Graefe, 1998: 117).
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan tanıma göre terörizm “şiddet yoluyla
uzlaşmanın hedeflendiği, sivil veya savaşçı olmayan kitlelerin de ölümü veya ciddi
anlamda zarar görmelerini amaçlayan, bir toplumu sindirmeyi veya bir uluslar arası
kuruluşu eylemi bitirmeye zorlayarak böylece bir hükümeti engelleme veya girişiminden
vazgeçirmeyi amaçlayan eylemler bütünüdür” (Küçükaltan, 2012: 14).
Teröre dayalı krizler artık günümüzde sadece bir bölgeyi değil tüm dünyayı etkisi altına
almış durumdadır. Özellikle Türkiye son yıllarda terörizmin etkisinin tekrar yoğun
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olarak hissedildiği bir ülke olmuştur. Ekonomi ve Barış Enstitüsü (The Institute for
Economics and Peace- IEP) tarafından hazırlanan Dünya Terörizm İndeksi de (2015) bu
durumu doğrular niteliktedir. İndekste Türkiye 27. Sırada yer almaktadır. Aynı kurum
tarafından hazırlanan Dünya Barış İndeksi’nde (2016) ise Türkiye 145. sırada yer
almaktadır. Bu durum özellikle Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen yabancı turistler
tarafından olumsuz bir imaj olarak algılanmakta ve turistlerin satın alma kararlarını
negatif yönde değiştirmektedir.

Şekil 1. Dünya Terörizm Etki Düzeyi Haritası
Kaynak: The Institute for Economics and Peace (2015), Global Terrorism Index,
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/11/2015-Global-TerrorismIndex-Report.pdf
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Şekil 1’de terörizmin ülkeler üzerindeki etki düzeyi görülmektedir. Etki oranı .01 ile 10
arasındadır. Haritaya bakıldığın Türkiye’deki terörizm etki düzeyinin 6 olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Bu durum Türkiye’ye güvenlik bakımından riskli ve tehlikeli bir ülke
imajı yaratmaktadır.
Teröre Dayalı Krizler ve Turizm Sektörü
Turizm sektörü homojen bir yapıya sahiptir. Sektörün bu özelliği, mikro ve makro
çevresinde gelişen olumlu ve/veya olumsuz olaylardan hızlı bir şekilde etkilenmesine
neden olmaktadır. Bilhassa yaşanan olumsuzluklar, sektöre çok hızlı bir şekilde
yansımakta ve hızlıca önlem alınamazsa sonuçları ciddi bir krize dönüşebilmektedir.
Özellikle terör saldırıları gibi insan güvenliğini tehlikeye atan olumsuz olaylar, talebin
çok hızlı bir şekilde düşmesine neden olabilmektedir.
Turizm, şiddet ve terör olaylarına karşı çok duyarlı olduğu için terör saldırılarının ve
terörizmin önemsediği bir hedef haline gelmiştir (Sönmez vd., 1999: 2). Tavares (2004)
terörün üç temel amacını tanıtıma engel olmak, politik istikrarsızlık yaratmak ve
ekonomiye zarar vermek üzere üç temel başlıkta ele almaktadır. Terörün hedefi olan
turizm sektörü maalesef Tavares’in vurguladığı üç amaçtan en çok etkilenen sektör
konumundadır. Bir destinasyonda meydana gelen terör saldırısı, hem o destinasyonun
hem de destinasyonun bulunduğu ülkenin imajına ve tanıtım çalışmalarına büyük zarar
vermektedir. Bu zararı en aza indirebilmek için, krizi fırsata çevirebilme yeteneğine sahip
olmak gerekmektedir. Özellikle ulusal ve uluslar arası mecralarda tanıtım çalışmalarını
yürüten resmi kurum ve kuruluşlar, güvenlik vurgusu yaparak, zedelenen güveni ve
imajı pozitif yönde düzeltme yönünde önlemler geliştirmelidir. Turizm sektörü ülke
ekonomilerinin kalkınmasında çok önemli bir role sahiptir. Ayrıca emek yoğun bir sektör
olduğu için istihdamı arttırıcı bir yanı da bulunmaktadır. Buna ek olarak, bütünleşik bir
ürün sunduğu için diğer sektörlerle de işbirliği içerisindedir ve farklı sektörlerin de
gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bu olumlu katkılarından dolayı maalesef terör
saldırılarının hedefi olmaktadır.
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi, fizyolojik ihtiyaçlardan hemen sonra güvenlik
ihtiyaçlarının geldiğini belirtmektedir. Dolayısıyla, güvenlik bireylerin motivasyonunda
önem taşıyan temel kavramdır. Terörizm kelimesi güvenlik kelimesi ile tezat bir içeriğe
sahiptir. Bu durum, turizm açısından incelendiğinde oluşan güvenlik zafiyeti ve tehlikeli
ortam turist satın alma motivasyonuna ve turizm talebine olumsuz bir şekilde
yansımaktadır. Örneğin, Dünya Turizm Örgütü (2005) istatistiklerine göre 11 Eylül
Dünya Ticaret Merkezi saldırılarının ardından turizm endüstrisi küresel ölçekte zarar
görmüş, 2001 yılında tüm dünyada turist sayısında iki milyon düşüş görülmüş, turizm
endüstrisinin dünyadaki yıllık büyümesi %-0,3 gerilemiştir.
Turizm destinasyonlarının olası terör faaliyetleri nedeniyle tehlikeli bir yapıya
bürünmesi, ülkeye gelecek olan hedef turistlerin özgürlüklerini tehdit etmekte ve bu
nedenle terör tehdidinin bulunduğu ülkelerden kaçma eğilimini arttırmaktadır.
Turistlerin güvenlik riski olmayan destinasyonlara yönelme isteği ise terörizmin yoğun
olarak yaşandığı ülkenin turizmi ve ekonomisi üzerinde negatif etkiler yaratmaktadır
(Sönmez vd., 1999: 13). Ekonomi ve Barış Enstitüsü (2015) tarafından hazırlanan Dünya
Terörizm İndeksi sonuçları da terörün ülke ekonomileri üzerindeki etkisini
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açıklamaktadır. İndekse göre 2001 yılından bu yana terörizmin ekonomiye en çok zarar
verdiği yıl 2015 olmuştur. Bu zararı rakamlarla ifade etmek gerekirse toplam zarar 105.8
milyar dolar olmuştur. Bir ülkede yaşanan terör olayları, o ülkenin turizm talebini
olumsuz yönde etkilemektedir. Terör saldırıları ve terörizm kavramı incelendiğinde; bu
olgunun ulusal ekonomiler ve turizm endüstrisi üzerinde yarattığı olumsuz sonuçların,
hiç de küçümsenmeyecek boyutlarda olduğu görülmektedir. Konunun önemi nedeniyle,
terör saldırıları ve terörizm hareketleri; ülke, bölge ya da söz konusu saldırıların
gerçekleştiği şehir ve etkilediği işletmeler açısından bir “kriz türü” olarak kabul
edilmekte ve kriz yönetimi planları ile kriz ekiplerinin oluşturulmasını gerektirmektedir
(Yılmaz ve Yılmaz, 2005: 52).
Bir destinasyonun tekrar ziyaret edilmesi o bölgenin imajına bağlıdır. Destinasyon imajı,
hedef kitlenin karar verme süreçlerinde ve istenen davranışın ortaya çıkmasında etkili
olmaktadır. Bu bağlamda, terör saldırıları terörist gruplarının ulusal ve uluslararası
düzeyde tanınırlığını sağlarken, ülke tanıtımını ters yönde etkileyerek ülkenin imaj ve
itibarını zedelemektedir. Özellikle az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkeler üzerinde
sosyo-ekonomik açıdan çok yönlü etkilere sahip olan turizm sektörü, politik
istikrarsızlıktan ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Bu kapsamda terörizm, askeri darbeler
ve ihtilaller turizm gelirlerinde istikrarsızlığın kaynağı konumundadır (Emsen ve Değer,
2004: 68).
Sosyal Medya
Sosyal medyanın ortaya çıkmasında önemli katkısı olan esas temel Web 2.0 teknolojisidir.
En basit haliyle Web 2.0 teknolojisi, bir kişinin internette kolaylıkla içerik oluşturabilmesi
ve var olan içeriğe katkıda bulunabilmesidir (Atıcı ve Yıldırım, 2010:3). Yüksek hızlı
internet erişimi; kurulan web sitelerin içerik ve niteliklerinin gelişmesine, yeni sosyal ağ
sitelerinin oluşturulmasına ve bu kavramın popülerleşmesine öncülük etmiştir. Bu da
“sosyal medya” kavramının ortaya çıkmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur
(Kaplan ve Haenlein, 2010: 59).
Sosyal medya kavramı ilk olarak, 2004 yılında Linkin sosyal ağının oluşması ile ortaya
çıkmıştır (Wikipedia, 2016). Sosyal medya, kullanıcıların web teknolojileri aracılığıyla
birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan bir ürünü temsil etmektedir (Boyd, 2008: 92). Bir
başka tanıma göre sosyal medya, bir grup internet tabanlı uygulamaların kullanıcı
tarafından yaratılmasına ve değiştirilmesine izin veren bir uygulamadır (Kaplan ve
Haenlein, 2010: 61). Sosyal medya, sosyal ağlar (Facebook), bloglar (Blogger),
microbloglar (Twitter, Tumblr ), sosyal fotoğraf (Flickr, Instagram, snapchat) ve video
paylaşımı (YouTube, dailymotion), internet ansiklopedisi (Wikipedia), profesyonel sosyal
paylaşım platformu (LinkedIn) ve diğerlerini kapsamaktadır. Bunlar kullanıcılarına;
bilgiyi arayabilme, düzenleyebilme, paylaşabilme ve böylece sosyal olma fırsatı
vermektedir.
Roshan vd. (2016) sosyal medyayı, kullanıcıların bir mesaj ile durumlarını güncelledikleri
bir sayfa olarak tanımlamaktadır. Sosyal medya, kullanıcıların istedikleri zaman ve
istedikleri yerde birbiri ile iletişim kurmasını sağlar. Bunun bir sonucu olarak kullanıcılar
diğer kullanıcıların takip ettikleri, yorum yaptıkları diğer siteleri görmekte ve her geçen
gün sitelerin kullanıcı sayısı da artmaktadır (Cox vd., 2008: 26). İnternet ve buna bağlı
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olarak sosyal medya kullanımı özellikle cep telefonu, bilgisayar ve tablet teknolojilerinin
gelişimi sayesinde günümüzde oldukça artmıştır. Aşağıdaki grafikte dünya üzerindeki
internet kullanıcılarının kıtalara göre sayısını görmek mümkündür:
Tablo.1 Dünyadaki İnternet Kullanıcılarının Sayısı (30 Kasım 2015)
Kıtalar
Afrika
Asya
Avrupa
Orta Doğu
Kuzey Amerika
Latin
Amerika/
Karayipler
Okyanusya/
Avustralya
TOPLAM

Nüfus (2015 ≈)

Dünya Nüfusundaki
Yüzde

İnternet Kullanıcı
Sayısı

Nüfusa
Oranı
28.6 %
40.2 %
73.5 %
52.2 %
87.9 %
55.9 %

1.158.355.663
4.032.466.882
821.555.904
236.137.235
357.178.284

16.0 %
55.5 %
11.3 %
3.3 %
4.9 %

330.965.359
1.622.084.293
604.147.280
123.172.132
313.867.363

617.049.712

8.5 %

344.824.199

37.158.563

0.5 %

27.200.530

7.259.902.243

100.0 %

3.366.261.156

73.2 %
46.4 %

Kaynak: Internet World Stats, Miniwatss Marketing Group.
http://www.internetworldstats.com/stats.htm, Erişim Tarihi: 29.06.2016.
Tablo 1’e bakıldığında dünya genelinde yaklaşık olarak toplam 3.366.261.156 adet
internet kullanıcısı bulunmaktadır. 30 Kasım 2015 tarihi itibariyle dünyadaki internet
kullanıcı sayısının % 46.4 olduğu görülmektedir. Bu rakam da yaklaşık olarak dünya
nüfusunun yarısıdır. Bu rakamlardan yola çıkarak, internetin günümüzde çok etkili bir
güç olduğunu ve artık tüm yönetsel süreçlerin mutlaka internet kanalları ve özellikle
sosyal medya aracılığıyla son derece planlı ve programlı bir şekilde yürütülmesi
gerektiğini ifade etmek mümkündür.
Sosyal medya kullanıcılara her türlü konu üzerinde paylaşım yapma imkânı
sunmaktadır. Özellikle kullanıcılar yaşadıkları deneyimleri bu platform üzerinden
paylaşmaktadır. Tatile gidildiğinde kalınan konaklama tesisi, seyahat sırasında
kullanılan ulaştırma aracı (uçak, tren, otobüs vd.), restorana gidildiğinde yenilen yemeği
paylaşmak artık sosyal medyanın vazgeçilmez bir eylemi haline gelmiştir. İyi ve güzel
tecrübelerin paylaşılması işletmelere ve destinasyonlara ücretsiz bir reklâm ve tanıtım
fırsatı sunmakla beraber yaşanan kötü ve olumsuz bir deneyim de yine aynı şekilde
sosyal medya üzerinden paylaşıldığında işletmeler ve destinasyonlar için krize sebep
olabilmektedir. Bu nedenle, sosyal medya üzerinde kriz yönetimi stratejilerinin
oluşturulması ve geliştirilmesi günümüzde çok önemli bir durum haline gelmiştir.
Kriz yönetimi, krizleri önlemek ve oluşan krizleri kontrol altında tutup sonlandırabilmek
için geliştirilen sistematik bir süreçtir. Sosyal medya da bu süreçte sadece imajın
oluşturulması için değil ayrıca krizlerin yönetilmesi için önemli bir role sahiptir. Analitik
olarak, internet ve sosyal medya kriz esnasında yaşanan pek çok sorunun
düzeltilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Sosyal medyayı kullanarak zamanında ve
doğru bir şekilde uluslar arası kamuoyunu bilgilendirmek ve yanlış bilginin dağılmasını
da önlemek mümkün olabilmektedir (Sigala, 2012: 271). Sosyal medya ve mobil
teknolojilerinin hızla gelişmesine bağlı olarak, kriz ve diğer beklenilmeyen durumlarda
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sosyal medya kullanımı çok önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kriz
zamanlarında kullanıcılar özellikle Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarını kullanarak
bilgi paylaşımı yapmakta, durumlara tepki göstermekte, etkileyici görüntüler
paylaşmaktadır. Bu nedenle, sosyal medya kriz yaşam döngüsünde kullanılabilecek
önemli bir araç konumundadır (Lachlan vd., 2015: 5). Medyanın değişen yüzü
düşünüldüğünde, kriz yönetim ekipleri ve özellikle kriz iletişimcileri mutlaka sosyal
medyayı göz önünde bulundurmalı ve krizin her aşamasına uygulanacak sosyal medya
planlarını geliştirmelidir (Getchell ve Sellnow, 2016: 599). Özellikle kriz yönetim ekibi,
konuyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan her türlü içeriği takip etmeli ve
kullanıcıların dilek, şikayet ve isteklerine göre çözüm üretmelidir (Lin vd., 2016: 2).
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de meydana gelen teröre dayalı krizlerin T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinde nasıl yönetildiğini incelemektir. Bu
araştırmada temel amaç, sosyal medyanın krizlerin yönetilmesindeki rolünü ortaya
koymaktır. Sosyal medya, dünyadaki herkesin anlık olarak ulaşabildiği ve her türlü
gelişmeyi takip edebildiği en önemli iletişim kanalıdır. Yaşanan politik, sosyal ve kültürel
vb. her türlü olaya ilişkin içerik kullanıcılar tarafından buradan takip edilmektedir. Bu
kapsamda pek çok turist seyahat edeceği destinasyon ile ilgili araştırmayı da sosyal
medya üzerinden yapmaktadır. Burada ulaşılan bilgiler turistlerin satın alma kararlarını
etkileyebilmektedir. Bu sebeple, sosyal medya üzerinde doğru, güvenilir ve güncel
bilgilerin yayınlanması büyük bir önem arz etmektedir. Bir ülkede yaşanan terör
saldırıları, yaşandığı ülkeyi ve ülke vatandaşlarını her yönüyle etkilediği gibi sosyal
medya üzerinde iyi yönetilmediği takdirde turizm için de büyük bir tehdit
oluşturabilmektedir. Dolayısıyla krizlerin sosyal medya üzerinde yönetilebilmesi hususu
da büyük bir öneme sahiptir.
Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma, tarama modelinde betimsel
bir araştırmadır. Bu araştırma ile teröre dayalı krizlerin sosyal medya üzerinde nasıl
yönetildiği analiz edilmeye çalışıldığı için betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama
modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi
amaçlayan araştırmalara uygun bir modeldir (Karasar, 1999: 56). Tarama modelinde,
betimsel bir nitelik taşımakta olan araştırmada doküman incelemesi kullanılmıştır.
Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren
yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 187).
Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Bu çalışmada, Türkiye’de meydana gelen teröre dayalı krizlerin T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinde nasıl yönetildiğinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda dünyada en çok kullanılan sosyal medya kanallarından
birisi olan Twitter incelenmiştir. Twitter, 13 Temmuz 2006’da kullanıcılara durum
güncelleme (tweet) hizmeti vermek için kurulmuş bir mikroblog servisidir. Durum
güncellemeler “tweet” olarak adlandırılmaktadır. Her bir tweet maksimum 140
karakterden oluşmaktadır. Twitter, kullanıcılarına diğer kullanıcıları takip etme ve
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birbirlerinin durum güncellemelerini okuma ve yorum yapma imkânını sunmaktadır
(Jansen vd., 2009: 2171). Buna ek olarak, Twitter’in dünyada aylık aktif kullanıcı sayısı
310 milyon kişidir. Kullanıcıların %83’ü düzenli olarak siteyi her gün ziyaret etmektedir.
Aylık olarak ziyaretçi sayısı ise bir milyardır (Twitter, 2016).
Çok geniş kitlelere ulaşması, özellikle haber ve güncel bilgi içeriğinin yoğun olarak
paylaşılması nedeniyle bu çalışmada Twitter paylaşımları incelenmiştir. Bu kapsamda,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi Twitter hesapları olan @KulturTurizmBak
(takipçi sayısı≈ 44.600 / 30 Haziran 2016) ve @Turkey_Home (takipçi sayısı≈ 775.500 / 30
Haziran 2016) Ocak 2015-Haziran 2016 tarihleri arasında yayınlanan tweet içerikleri
analiz edilmiştir. Bu iki hesaba ek olarak bir de @goturkey resmi kullanıcı adı
bulunmaktadır. Ancak bu hesap 25 Temmuz 2014’ten bu yana pasiftir. Bu nedenle
araştırmaya dâhil edilmemiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi Twitter hesapları olan @KulturTurizmBak ve
@Turkey_Home’da 1 Ocak 2015- 30 Haziran 2016 tarihleri arasında yayınlanan tweet
içerikleri analiz edilmiştir. Tweetler analiz edilirken, 1 Ocak 2015- 30 Haziran 2016
tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarının tarihleri dikkate
alınmıştır. Buna göre bu tarihler arasında yaşanan terör saldırıları Tablo 2’de
gösterilmektedir:
Tablo.2 1 Ocak 2015- 30 Haziran 2016 Tarihleri Arasında Türkiye’de Meydana Gelen
Terör Saldırıları
Tarih
6 Ocak 2015
20 Temmuz 2015
2 Ağustos 2015
10 Ekim 2015
12 Ocak 2016
17 Şubat 2016
13 Mart 2016
19 Mart 2016
27 Nisan 2016
1 Mayıs 2016
7 Haziran 2016
29 Haziran 2016

Açıklama
Birinci Sultanahmet Saldırısı
Suruç Saldırısı
Ağrı Jandarma Karakol Saldırısı
Birinci Ankara Saldırısı
İkinci Sultanahmet İntihar Saldırısı
İkinci Ankara Saldırısı
Üçüncü Ankara Saldırısı
İstanbul İstiklal Caddesi Saldırısı
Bursa Ulu Cami Saldırısı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Saldırısı
İstanbul Vezneciler Saldırısı
İstanbul Atatürk Havalimanı Saldırısı

Kaynak: CNN Türk (2016). http://www.cnnturk.com/turkiye/turkiyede-son-5-yildameydana-gelen-teror-saldirilari?page=1, Erişim Tarihi: 27.06.2016.
@KulturTurizmBak hesabı Ocak 2011’de açılmıştır ve hesabın aktif hale geldiği tarihten
30 Haziran 2016 tarihine kadar sayfada toplam 8.338 tweet paylaşılmıştır. Tweetler
yalnızca Türkçe dilinde paylaşılmaktadır. Bunun sebebi bu hesabın uluslar arası bir
hesap olmaması ve daha çok Türk vatandaşlarına bilgi amacıyla paylaşımlar yapmak
olarak gösterilmektedir. Tablo 2’de verilen olaylara ilişkin olarak hesap tarafından
paylaşılan tweetler aşağıdaki gibidir:
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6 Ocak 2015- Birinci Sultanahmet Saldırısı
“Sultanahmet'teki alçak saldırıyı kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz.
Yaralılarımıza acil şifalar dileriz.”
20 Temmuz 2015- Suruç Saldırısı
“Suruç’taki saldırıyı lânetliyoruz. Canlarımızı kaybettik. İçimiz yandı. Bu saldırı
doğrudan topyekûn Türkiye’yedir.”
“Bu saldırı Türkiye'ye karşı yapılmış katliam amaçlı bir saldırı. Bu saldırı ile topyekûn
Türkiye hedef alınıyor.”
“Bu saldırıya karşı her kesimden insanımızın, hepimizin et ve tırnak gibi bütünleşmesi
lazım.”
“Hep beraber tek ses olarak bu katliamı gerçekleştirenlere karşı duracağız.”
“Bu saldırıya en etkili şekilde cevap vermeliyiz; tek ses, tek yürek olmalı,
kenetlenmeliyiz.”
“Adıyaman'da şehit olan asker kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet
olsun.”
2 Ağustos 2015, Ağrı Jandarma Karakol Saldırısı
Bu tarihte olayla ilgili herhangi bir tweet bulunmamaktadır.
10 Ekim 2015- Birinci Ankara Saldırısı
Bu tarihte olayla ilgili herhangi bir tweet bulunmamaktadır. Ancak 14 Ekim 2015
tarihinde o dönemin Kültür ve Turizm Bakanı olan Yalçın Topçu’nun bu olay ile ilgili
açıklama yaptığı yayının linki paylaşılmıştır.
2 Ağustos 2015, 12 Ocak 2016, 17 Şubat 2016, 13 Mart 2016, 19 Mart 2016, 27 Nisan 2016, 1
Mayıs 2016, 7 Haziran 2016 tarihlerindeki gerçekleşen terör saldırıları ile ilgili herhangi
bir tweete rastlanmamıştır.
@Turkey_Home hesabı ise Şubat 2014’te açılmıştır. Açıldığı tarihten 30 Haziran 2016
tarihine kadar toplam 2.608 tweet paylaşılmıştır. Bu sayfa, aynı zamanda Türkiye’nin
tanıtım platformu olarak kullanılmaktadır. Sadece İngilizce paylaşım yapılmaktadır.
Hesap incelemesi sonucunda burada yaşanan terör saldırıları ile ilgili olarak herhangi bir
paylaşım yapılmadığı tespit edilmiştir. Twitter’daki tarama esnasında, Twitter’da
#DontGoTurkey ve #BoycottTurkey etiketleriyle başka kullanıcılar tarafından yüzlerce
paylaşım yapıldığı görülmüştür. Yaşanan olaylar ve özellikle kullanıcıların doğru bilgiye
zamanında ulaşamaması nedeniyle bu paylaşımların yapıldığı düşünülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’nin sosyal medya kriz yönetimi ile ilgili olarak Twitter’da yapılan kaynak
taraması sonucunda maalesef bu iletişim kanalının aktif ve etkili bir şekilde
kullanılamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu kapsamda sosyal medya kanalının etkili bir
kriz yönetim aracı olarak kullanılması için birtakım öneriler sunulmaktadır. Bu tür
üzücü, karalayıcı ve itibar zedeleyici paylaşımların olmaması ya da en aza indirilebilmesi
ve tehlikeli-riskli-can güvenliği olmayan destinasyon imajının iyileştirilebilmesi için
Twitter’da başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşların güven
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imajını olumlu yönde tazeleyen çalışmalar yapması gerekmektedir. Bunun için de
kapsamlı bir sosyal medya kriz planı hazırlanması gerekmektedir.
Sosyal medya en yüksek sayıda kullanıcıya en hızlı ve ücretsiz bir şekilde ulaşma imkânı
veren günümüzün şüphesiz en popüler iletişim kanalıdır. Dolayısıyla bu kanalın, ulusal
ve uluslar arası çapta en iyi şekilde kullanımıyla başarıya ulaşmak ve krizleri fırsata
çevirmek mümkün olacaktır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaşanan krizlerle ilgili
hiçbir paylaşım yapmaması özellikle yabancı ziyaretçilerde bir şüphe oluşmasına neden
olabilmektedir. Türkiye’yi ziyaret edecek turistlere ülkede güven ve huzur ortamının
devam ettiğini belirten doğru ve hızlı bilgilerin paylaşımı talebin artmasına büyük bir
katkı sağlayacaktır.
Kriz yönetiminde şüphesiz en önemli aşamalardan birisi kriz iletişim sürecidir. Bu
kapsamda özellikle son trendler doğrultusunda hızlı, doğru ve güvenilir bilginin
paylaşımı büyük bir önem arz etmektedir. Bu nedenle gerek özel işletmeler, gerek kamu
kurumları kriz yönetim planları doğrultusunda yeni bir sosyal medya kriz yönetim
planları oluşturmalıdır. Ayrıca özellikle sosyal medya kullanıcılarının yoğun olduğu her
türlü kanalda hesap oluşturmalı ve olası olumsuz yorum ve paylaşımlara karşı bir strateji
geliştirmelidir. Her kanalın kendine özgü kullanım yöntemleri bulunmaktadır. Bu
nedenle her kanal uzman kişiler tarafından dikkatlice analiz edilmeli, kullanım planı ve
her kanal için ayrı bir kriz yönetim planı geliştirilmelidir. Olası bir kriz durumunda tüm
kullanılan sosyal medya hesaplarından kriz hakkında anlık, kesintisiz ve doğru bilgi
paylaşımı yapılmadır. Paylaşımların uluslar arası düzeyde takip edilebilmesi için
mutlaka İngilizce olarak yapılması da çok önemli bir husustur. Sadece Türkçe yapılan
paylaşımlar
yabancılar tarafından anlaşılamayacağı için
hedefe ulaşmayı
zorlaştırmaktadır. Şüphesiz ki teknolojinin ve internet uygulamalarının son derece
gelişmesi iletişim kanalları ile yönetim araçlarının da değişmesine ve bu teknolojiler
doğrultusunda yeni yönetim anlayışlarının gelişmesine neden olmaktadır. Küresel
gündeme uyum sağlayabilmek ve küresel bir imaj oluşturabilmek için bu kanalların
uzmanlarca yönetilmesi işletmeler ve kamu kurumları için çok faydalı olacaktır.
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ÖZET
Küreselleşme diğer tüm sektörleri olumlu ve olumsuz yönlerden etkilediği gibi turizm
sektörünü de etkilemektedir. Küreselleşme, dünyadaki fiziksel mesafelerin ortadan
neredeyse kalkması, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına anında cevap verilebilmesi, ticari
faaliyetlerde ulusal sınırların önemini gittikçe yitirmeye başlaması ve devletlerin,
işletmelerin birbirleriyle rekabetinin farklı boyutlarda ve farklı yöntemlerle
sürdürülmeye başlanması gibi bir çok yeniliği içeren bir süreç olarak ortaya çıkmıştır.
Küresel sorun ise dünyanın tamamını etkileyen problemlerdir. Günümüzde bu
sorunların başında küresel ısınma, ozon tabakasındaki delik, çevre kirliliği, başta su
olmak üzere yer altı ve yer üstü kaynaklarının tükenmesi, savaşlar, küresel terörizm,
ekonomik ve siyasi krizler, istikrarsız devlet yönetimleri, ambargolar, salgın hastalıklar
vb. sorunlar ilk akla gelenlerdir.
Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen küresel sorunlar çok esnek bir talep yapısına sahip
turizmi anında ve süratli bir şekilde olumsuz yönde etkilemekte ve sektörün çok iyi bir
düzeyde kriz yönetim becerisiyle yeni arayışlara girişmesini mecburi kılmaktadır. Bu
açıdan çalışma, küreselleşme ve turizmin karşılıklı etkileşimi konusuyla başlarken,
küresel sorunlar ve turizme etkileri, küresel krizlerin ekonomik sonuçları ve turizmde
kriz, iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın turizme olası etkileri, kriz karşısında
turizm sektöründe alınan önlemler, sonuç ve öneriler kısmı ile bitirilmiştir. Çalışma
yapılırken literatür incelenmesi yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar kelimeler: küresel sorunlar, turizm
GİRİŞ
Turizm dünya ekonomisinde en büyük ve en hızlı gelişen endüstrilerden biridir. Az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine sosyo-ekonomik açıdan çok yönlü etkilere
sahip olan turizm, politik istikrarsızlıktan da etkilenir. Bu doğrultuda terörizm, askeri
darbeler ve ihtilaller turizm gelirlerinde istikrarsızlığın kaynağı durumundadır. Turizmi
etkileyen bu siyasal unsurlardan terörizm genel anlamda mevcut düzene karşı yapılan
her türlü eylemi kapsar. Oysa günümüzde karşı karşıya olunan nokta, mevcut
hükümete-devlete karşı başkaldırmanın yanında, ulus ötesi özellik taşımaya da
başlamıştır. Bu açıdan terörizm turist girişlerini azaltarak turizm sektörüne önemli
zararlar verebilmektedir. Uluslararası barışı ve hoşgörüyü tesis eden, kültürler arası
diyalog ve uzlaşıyı teşvik eden turizm, ayrıca ülkeler için çok önemli bir dış politika aracı
da sayılabilmektedir. İşte bu düşünceler terör ve terörü besleyen odaklarca sevilmeyen,
zıt düşüncelerdir. Eğer bir ülkede terör saldırıları ve can güvenliği korkusu varsa,
turistler asla o ülkeyi ziyaret etmek istemeyeceklerdir (Altay, Ekinci ve Peçe, 2013: 272).
Küreselleşme ile birlikte değişen dünya düzeni ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
terörizmi de oldukça ciddi bir problem haline getirmiştir. Yapısı itibariyle küresel bir
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olay olan turizm sektörünün terör tarafından hedef alınması, turizmin ses getirici özelliği
ve medya aracılığı ile de milyonları korkutma planıdır (Altay, Ekinci ve Peçe, 2013: 272273).
Turizm sektörü, savaş, terör, salgın hastalık, doğal afet ve seyahat harcamalarının
kısılmasına neden olan ekonomik krizler gibi beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan
durumlardan yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Kriz, bir mal veya hizmetin kıt hale
gelmesi, bir ülkenin resmi parasının değer kaybetmesi, borsa endeksinin aniden düşmesi,
enflasyonun yükselmesi vb. olayları ifade etmektedir. Ayrıca kriz, ülkede aniden gelişen,
siyasi dengeleri sarsan ve istikrarsızlık oluşturan “her durum” olarak düşünülebilir.
Turizm faaliyetleri, kitleleri etkileyen her krizden etkilenir ve turistlerin rotalarını
değiştirmelerine etken olabilir (Karaçor ve Garda, 2015: 902).
Kriz dönemlerinde normal zamanlardaki pazarlama stratejilerinden farklı bir yol
izlenmesi gerekir. Bu dönemde pazarlama stratejisi uygulamalarına, her zaman olduğu
gibi yine, tüketici istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesiyle başlanmalıdır. Turizm işletmeleri
ve kamu turizm örgütleri bunun bilincinde olurlarsa, pazarlama karmalarında gerekli
düzenlemeleri yaparak satışlarını ve karlarını artırabilirler. Bunun başarılmasında da
tüketici davranışlarının iyi bir şekilde analizi şart olmaktadır (Karaçor ve Garda, 2015:
902-903).Turizm sektörünün çok farklı alanlarda meydana gelen krizlerden çok hızlı bir
şekilde etkilenmesi hatta kriz söylentisinin bile yapılan rezervasyonların ve tur
programlarının iptaliyle sonuçlanması kaçınılmaz olmaktadır. Türkiye içinde bulunduğu
coğrafyadan kaynaklanan çok sayıdaki nedenlerden ötürü turizmi olumsuz etkileyecek
başta terör olayları ve sınır ülkelerdeki iç savaş ve istikrarsızlıklar ve küresel ekonomik
krizler olmak üzere pek çok çeşit sorunlarla mücadele etmek durumundadır (Albeni ve
Ongun, 2005: 94).
KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI TURİZM
Küreselleşme ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi etkenleri olan ve ulusal sınırları aşan bir
süreçtir. Bu süreç diğer bir ekonomik, sosyo-kültürel, siyasi ve fiziksel çevreye bağımlı
olan turizmi de etkilemiştir.
Son 25 yılda küreselleşme süreci turizm üzerinde farklı etkiler yaratırken, toplumlar
turizm hareketliliğinde değerler etkileşiminden nasıl yararlanacağı konusunda yeni
politika arayışlarına yönelmişlerdir (Akbulut, 2009: 202).
Dünya turizm gelirinin 2020 yılında 2 trilyon dolara ulaşacağı öngörülürken, dolayısıyla
her ülke, yeni pazar alanları oluşturma, hizmet sektörlerinde gelişme ve iletişim
araçlarını kullanma gibi küresel turizm stratejileri geliştirmiştir. 2015 verilerine göre
Dünya’da uluslararası turizme katılanların sayısı 1.184 milyon kişi, gelirler 1.232 milyar
Dolardır. 2015’te 2014’e göre turist sayısında yüzde 4,4 artış yaşanırken, turizm
gelirlerinde yüzde -5,1 azalma olmuştur (UNWTO, 2016: Mayıs 2016).
1947 yılında, ticaretin ülkeler arasında gelişmesi ile başlayan ve 1980 sonrasında kısa ve
uzun vadeli sermayenin dünya piyasalarına entegre olmasıyla hız kazanan küreselleşme,
dünyanın üç temel hizmet sektöründen biri olan turizm sektörünün de uluslararası
boyutta ivme kazanmasına büyük katkı sağlamıştır.
Turizm faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin dış ticaret açıklarını kapatmakta en
önemli kalemlerden biri olarak değerlendiren Türkiye gibi ülkeler açısından turizm, hem
küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan dış açıkların finanse edilmesinde bir araç,
hem de küreselleşmek için zorlayıcı bir etkendir (Çeken vd. 2009: 2).
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KÜRESEL SORUNLAR (KRİZLER) VE TURİZME ETKİLERİ
Ülkelerin turizm sektörlerini, dolayısıyla uluslararası turizmi olumsuz yönde etkileyen
küresel sorun ve krizleri; uluslararası küresel sorunlar ve Türkiye’de turizm sektörünü
olumsuz etkileyen sorunlar, adı altında aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:
3.1.Uluslararası Küresel Sorunlar ve Turizme Etkileri
Turizm talebi, ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklardan çok çabuk etkilenen esnek bir talep
yapısına sahiptir. Ülke ekonomilerinin kriz dönemlerinde, doğal afet ve 1986’daki
Çernobil Nükleer Santralinin patlaması gibi kazalar, salgın hastalıklar, istikrarsız politik
yönetimler, savaşlar ve küresel terör faaliyetlerinin yaşandığı dönemlerde insanlar,
sosyo-ekonomik sebepler ve can güvenliğinin olmamasından dolayı tatil tercihlerini
ertelemektedirler.
 II. Dünya Savaşı (1939-1945)
II. Dünya Savaşı’nda şiddetli çarpışmalar ve hava bombardımanları, Almanya başta
olmak üzere Avrupa’da birçok kentin hasar görmesine, fabrikaların, limanların ve demir
yolu hatlarının yıkılmasına, üretim ve ticaretin olumsuz yönde etkilenmesine dolayısıyla
turizm hareketlerinin de durmasına sebep olmuştur. Tarım ve sanayi üretimi savaş
döneminde, 1939’a göre % 30-70 arasında düşüş göstermiş Maddi hasar tahminen 2
trilyon dolara yaklaşmıştır (MEB aol kitaplar: 2014).
 1973 Arap-İsrail Savaşı (Yom Kippur) ve Petrol Krizi
1973’te İsrail ile Mısır ve Suriye arasındaki sınır anlaşmazlıkları nedeniyle çıkan savaş 9
ay sürmüş ve başta İsrail turizmi olmak üzere dünya turizm hareketlerine de büyük bir
darbe vurmuş olup bu savaşla bağlantılı olarak 1973 Petrol Krizi ortaya çıkmıştır.


Arap Baharı

İlk olarak 18 Aralık 2010 tarihinde Tunus’ta başlayan protestolar, domino etkisi
göstererek benzer sorunlar yaşayan Arap Dünyası’na yayılmıştır. Ortadoğu ve Kuzey
Afrika’nın tamamına yayılan Arap hareketleri, Mısır’da 30 yıllık diktatör Hüsnü
Mübarek’in, Libya’da 42 yıllık diktatör Muammer Kaddafi’nin devrilmesiyle
sonuçlanmıştır.


Suriye İç Savaşı

Suriye’de halkın 1963 ile 2010 yılları arasında geçen tam 47 yılı “olağanüstü hal”
koşullarında yaşaması ve Arap Baharı’nın da etkisiyle 28 Ocak 2011’de iç savaşın ilk
fitilini yakan gösterilerileri ile başlamıştır. Günümüze kadar devam eden savaşta,
toplamda 13 milyon savaş mağdurunun 4,5 milyonu Türkiye ve çevre ülkelere sığınmış
ve 300 binden fazla kişi de ölmüştür. Savaşın durması için henüz bir anlaşma
sağlanamadığı gibi, yüzlerce kaçak göçmen Türkiye, Yunanistan ve İtalya üzerinden
Avrupa ülkelerine sığınmak isterken Ege Denizi ve Akdeniz’de boğularak hayatlarını
kaybetmişledirler.
 Uluslararası Terörizm ve Bazı Küresel Terör Olayları
Yüzlerce insanın öldürülmesi ve binlercesinin yaralanmasına sebep olan küresel terör
olaylarının sadece son 15 yıl içindeki bazı terör olayları aşağıda yer almaktadır:


11 Eylül 2001, ABD’de Dünya Ticaret Merkezi (İkiz Kuleler) ve ABD Savunma
Bakanlığı Binası Pentagon’a yönelik terör saldırıları, 2.996 ölü. 2000 yılında
Amerika’da 51 milyon olan uluslararası ziyaretçi sayısının 46 milyona düştüğü
ve 2004 yılına kadar 27 milyon ziyaretçi kaybı yaşandığı ABD’nin bu süreçte
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turizm kaybının milyar dolarları bulduğu belirtilmiştir (Sarıçay ve Ünal, 2014:
15-18).
21 Ekim 2002, Endonezya-Bali, turizm merkezi Kuta’daki bombalı saldırıda, 202
ölü.
11 Mart 2004, İspanya-Madrid banliyö trenleri eş zamanlı saldırıları, 191 ölü.
7 Ekim 2004, Mısır’ın Sina Yarımadası’ndaki turistik otellere saldırı, 65 ölü.
7 Temmuz 2005, Londra metrosu saldırısı, 52 ölü, 700’den fazla yaralı.
23 Temmuz 2005, Mısır’ın Sina Yarımadası’nın en güney noktasındaki tatil kenti
Sharm el-Sheikh’deki saldırı, 88 ölü.
11 Temmuz 2006, Hindistan-Mumbai tren saldırısı, 209 ölü, 714 yaralı.
18 Ekim 2007, Pakistan-Karaçi saldırısı, 139 ölü.
20 Eylül 2008, Pakistan-İslamabad Mariot Otel saldırısı, 60 ölü, 250’den fazla
yaralı
13 Kasım 2015, Paris terör saldırısı, 132 ölü.
22 Mart 2016, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Zaventem Havalimanı ve
Maelbeek Metro İstasyonu’ndaki üçlü terör saldırısında 34 ölü, 136 yaralı.
14 Temmuz 2016, Fransa’nın güneyindeki Nice’de Fransa Ulusal Günü
kutlamalarının yapıldığı 22:30 sıralarında bir kamyonun kalabalığın arasına
daldığı, kamyonun altında kalan ve üzerine ateş açılan saldırıda 84 ölü ve
100’den fazla yaralı.
Uluslararası Ekonomik ve Sosyal Krizler, Doğal Afet ve Salgın Hastalıklar
Ekonomik Krizler;
1994 Meksika ve Brezilya ekonomik krizleri (Turan, 2011: 59-61),
1995 Arjantin ekonomik krizi,
1997 Güneydoğu Asya Krizi,
02.12.2001 Enron’un iflası. 2000 yılında Fortuna Dergisi tarafından dünyanın en
iyi 500 şirketi arasında 7. Seçilen ABD enerji devi şirketi Enron’un 2000 yılı geliri
100 milyar dolar, varlıkları, 65.5 milyar dolar ve çalışan sayısı da 19 bin’e
yakındı.
14.09.2005 ABD merkezli havacılık şirketi Delta Airlines’ın iflası. Şirket
varlıkları, 21.8 milyar dolardı.
2007 yılında ABD’de mortgage kredileri krizi olarak başlayan ve benzer
nedenlerle İngiltere’ye sıçrayan ekonomik kriz, 2008 yılının ikinci çeyreğinde
küresel kriz haline dönüşmüştür (Yıldız ve Durgun, 2010: 3).
15.09.2008 Lehman Brothers Holding İnc.’in iflası. ABD’nin Wall Street’teki en
büyük dördüncü yatırım konumundaki bankası idi. Varlıkları 691 milyar dolar
olan Banka, İngiliz Bankası Barclays’a satıldı.
26.09.2008 Washington Mutual’ın iflası. Bankanın Aktifleri 329.9 milyar dolardı.
01.06.2009 ABD’nin en büyük otomotiv şirketi, General Motors’un iflası. Şirket
varlıkları, 91 milyar dolardı.
Doğal Afetler;
1997’de Endonezya’nın Sumatra ve Kalimantan adalarında çıkartılan orman
yangınları sonucunda oluşan duman tabakası.
26.12.2004 Hint Okyanusu Depremi ve Tsunami, Endonezya, Filipinler, Sri
Lanka, Hindistan ve Tayland’ta 225 binin üzerinde kişinin öldüğü ve bunların
içinde çok sayıda turistin bulunduğu açıklanmış, özellikle Tayland’ın turizm
endüstrisi de büyük zarar görmüştür (Pekcan, 2007).
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2005 ABD’de Katrina Kasırgası
11 Mart 2011, Japonya’daki Deprem ve Tsunami felaketi.
28 Nisan 2011 ABD, Alabama’da oluşan 35 Hortum felaketinde 236 kişi öldü.
30 Ekim 2012, ABD’ki Sandy Kasırgası’nda 286 kişi öldü.
Salgın Hastalıklar;
FMD Hastalığı, 2001’de İngiltere’de bazı çiftliklerde baş göstermiş ve ülkedeki
turizm sektörüne büyük zararlar vermiş ve bir çok işletme kapanmıştır.
05.10.2001, ABD’de Şarbon (Anthrax) hastalığının ortaya çıkması.
SARS Hastalığı, Kasım 2002’de Çin’in Guangdong eyaletinde ortaya çıkan, yeni
bir grip-türü enfeksiyon salgını olan, Ciddi Akut Solunum Yolu Sendromu ya
da SARS hastalığı.
Kuş Gribi (Tavuk Vebası) veya H5N1 virüsü ilk kez1983 yılında Amerika’da
görüldü. Son olarak 2005-2008 yılları arasında ortaya çıkmıştır.
Domuz Gribi, 2009 yılında Meksika’da başlayıp dünyaya yayılan domuz gribi
virüsü (H1N1), 191 ülkede yaklaşık 800.000 kişide görüldü ve 8.238 kişi
yaşamını yitirdi.
Zika virüsü, Afrika, Amerika, Asya ve Pasifikte yayılmış ve 2015’te Orta ve
Güney Amerika’da yaşanan salgın, pandemik hale gelmiştir.
Diğer Krizler
30 Eylül 2005’te Danimarka’daki karikatür krizi.
23 Haziran 2016’da Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkıp çıkmamasını
belirleyen referandumda yüzde 51,8’i AB’den ayrılma yönünde, yüzde 48,2’i ise
AB’de kalalım şeklinde oy kullandı. İngitere’deki AB referandumunu “Brexit:
İngiltere’nin Euro Bölgesinden çıkma isteği” taraftarları kazanırken,
Referandumda “AB’de kalalım” kampanyasını yürüten Başbakan David
Cameron istifa kararı aldı. “Brexit” sonrası para piyasaları olumsuz etkilendi ve
İngiliz Paond’u ve Avro ABD Doları karşısında değer kaybederken, AB’de de
siyasi çalkantılar ve yeni ekonomik istikrarsızlıkların doğabileceği tahmin
edilmektedir.

Türkiye’de Turizm Sektörünü Olumsuz Etkileyen Sorunlar










Türkiye’deki Bazı Terör Olayları ve Komşu Ülkelerdeki Savaşlar
1984’ten günümüze Güney Doğu Anadolu Bölgemizde devam eden silahlı terör
olayları
13 Mart 1999, Mavi Çarşı Saldırısı, İstanbul, Göztepe’deki 6 katlı Mavi Çarşıya,
terör örgütü tarafından düzenlenen Molotoflu saldırıda 13 kişi hayatını
kaybetmiştir.
15 Kasım 2003, İstanbul’daki Sinagoglara saldırı, 25 ölü, 262 yaralı.
20 Kasım 2003, İstanbul’da HSBC ve İngiliz Başkonsolosluğu’na saldırı, 30
ölü,450’den fazla yaralı.
11 Mayıs 2013, Hatay-Reyhanlı saldırısı, 52 ölü, 146 yaralı.
10 Ekim 2015, Ankara terör saldırısı, 104 ölü, 246 yaralı.
12 Ocak 2016, İstanbul-Sultanahmet Meydanı terör saldırısı, 11 Alman turistin
öldürülmesi.
18 Şubat 2016, Ankara Milli Savunma Bakanlığı servis araçlarına düzenlenen
bombalı araç saldırısı, 29 ölü.
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7 Haziran 2016, İstanbul Vezneciler’de Çevik Kuvvet ekiplerine düzenlenen
terör saldırısında 5 sivil vatandaş ölürken 6 polis şehit oldu.
29 Haziran 2016, İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ndeki terör
saldırısında 42 kişi hayatını kaybederken 239 kişi yaralandı.
15-16 Temmuz 2016, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir grup üst rütbeli askerin
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne darbe girişiminde bulunarak aralarında
TBMM binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Özel Harekat Dairesi
Başkanlığı binasının da bulunduğu İstanbul ve Ankara’da bir çok kamu
binasına havadan ve karadan saldırması, Türk Emniyet Güçleri ve sivil halkın
üzerine ateş açılması ve tanklarla ezilmesi sonucu 174’ü sivil, 62’si polis 5’i de
asker olmak üzere 241 şehit ve 1.535 yaralı
Türkiye’ye Komşu Bazı Ülkelerdeki Savaşlar
Körfez Savaşı, 1990 yılında Ağustos ayında turizm sezonunun bittiği dönemde
gerçekleşen Körfez Savaşı, savaş bölgesine yakın olan ülkemizin imajını da kötü
yönde etkilemiştir.
Suriye İç Savaşı, yukarıda da bahsedildiği üzere halen devam eden Suriye İç
Savaşı’nın uluslararası düzeydeki etkilerinden, Suriye dışında belki de
ekonomik ve sosyal açıdan en olumsuz etkilenen ülke Türkiye olmuştur.
Türkiye’deki Ekonomik Krizler

Türkiye’de de tüm ekonomik sektörleri etkilediği gibi turizm sektörünü de olumsuz
etkileyen, özellikle 1990-2002 yılları arasında yaşanan önemli ekonomik krizler şunlardır;








1990 yılında büyük çaptaki sermaye girişi TL’yi aşırı değerlendirirken, ihracatı
caydırıp ithalatı patlatırken 1991 Körfez Krizi’nin de tetiklemesiyle finansal kriz
ortaya çıkmıştır.
1994 finansal krizinde, cari açık 1 milyar dolardan 6.4 milyar dolara fırladı,
krizde yarım milyon kişi işinden atıldı.
1998’de Asya-Rusya Krizi, Türkiye’yi, enflasyonu düşürmek amacıyla
harcamaları kıstığı ve istikrar programı uyguladığı sırada yakaladı.
1999-2002 ekonomik krizinde, dış borç stoku 114.3 milyar dolara çıktı, yabancı
bankalar vadesi gelmemiş kredilerini geri çekmeye başlayınca gecelik faizler
tırmandı ve Türkiye tarihine “Kara Çarşamba” olarak geçen 22 Kasım 2000’de
para krizi patladı. 13 banka ve aracı kurum battı. 19 Şubat 2001’de Çankaya
Köşkü’nde yaşanan Anayasa kitapçığı tartışması krizi iyice derinleştirerek, 3.5
milyar dolarlık net sermaye çıkışıyla döviz fiyatları ve faizler tırmanışa geçti ve
IMF programı da çöktü.
Türkiye’deki Doğal Afetler
1999 Kocaeli Depremi, bu depremden sonra Türkiye’nin turizm gelirlerinin bir
önceki yıla göre yüzde 40 azalması depremin turizm talebi üzerindeki doğrudan
etkisini göstermektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE KÜRESEL ISINMANIN TURİZME OLASI ETKİLERİ
Turizm iklime ve hava durumuna bağımlı bir faaliyettir. Özellikle kitlesel turistin büyük
bir yüzdesi deniz kıyılarında bol bol güneşlenmek, denizde yüzmek ve dinlenmek
amacıyla tatile çıkmaktadırlar. Mevsimsel açıdan turizmin, yaz ve kış turizmi olarak ikiye
ayrıldığı düşünüldüğünde, turistik tüketicilerin her iki turizm tipine zevk ve tercihlerine
göre farklı değer vereceği muhakkaktır (Zeydan, 2007).
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Küresel ısınmanın turizme olası etkileri aşağıdaki maddelerde kısaca sıralanmaktadır:









Küresel ısınma tatil sürelerinin uzamasına neden olacak ve tatil merkezleri
kuzeye doğru genişleyecek.
Avrupa’nın kuzey bölgelerinin daha ılıman hale gelecek olmasıyla, güneye olan
talep kuzeye yönelecek.
Sıcak rüzgarlar, yaz aylarında Akdeniz’e olan talebi azaltacak.
Akdeniz 2050 yılına kadar 50 cm yükselecek. Bu da bölgedeki turizmi
etkileyecek.
İklimlerde yaşanacak değişiklikler, tatil destinasyonlarındaki (merkezlerindeki)
rekabetin dengesini değiştirecek.
Özellikle tropikal bölgelerde mercan kayalıkların bozulması, dalış turizmini
olumsuz yönde etkileyecek.
Zaman zaman inişli çıkışlı kar yağış miktarının yaşandığı kış turizm merkezleri,
karın daha bol olduğu kayak merkezlerine doğru yönelmektedirler.
Dünya Turizm Örgütü’ne göre özellikle Akdeniz kıyı bölgelerinde aşırı
yığılmaların, taşıma kapasitesi göz ardı edilerek gerçekleştirilen yapılaşmalar
önümüzdeki yıllarda ciddi problemleri de beraberinde getirecektir. Bu
problemleri yaşayacak ülkelere örnek olarak da Fas, Hırvatistan, İspanya, Kıbrıs
ve Türkiye gösterilmektedir (Türsab Ar-Ge Departmanı, 2009).

TURİZMDE KRİZ VE KÜRESEL KRİZLERİN EKONOMİK SONUÇLARI
Turizm özellikle gelişmekte olan ülkelerin yabancı döviz girdilerinin temelini
oluşturmaktadır. Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) bir araştırmasına göre inceleme
konusu yapılan ülkelerde turizm gelirleri, ülkelerin en az % 38’nde ülke gelirlerinin ana
kaynağıdır. Yine araştırma sonuçlarına göre aynı ülkelerin % 83’nde turizm, ihracat
kategorileri arasında ilk beşte yer almıştır. Yine turizm 126 milyondan fazla insana iş
imkanı sağlamakta ve ülke ekonomileri açısından her zaman desteklenen sektörlerden
olmaya devam etmektedir (Altay, Ekinci ve Peçe, 2013: 272).
Turizmde kriz; “turizmle ilgili işletmelerin olağan faaliyetlerini tehdit eden, turistik bölgenin
güvenli olmadığı izlenimini yaratan, turistleri yörenin turistik çekicilikleri ve rahatlığı konusunda
olumsuz etkileyen ve bölgeye yönelik turizm talebinin ve harcamalarının azalması nedeniyle
yöresel turizm işletmelerinin faaliyetlerini yerine getirememeleri ya da varlıklarını devam
ettirememeleri, bölgesel ekonomik ve turizm talebinin azalmasına neden olan olaylar şeklinde
tanımlanmaktadır” (Yıldız ve Durgun, 2010:7).
Krizler, turizm gibi talep esnekliği büyük sektörlerde daha etkili olmaktadır. Talebin
esnek oluşu, turizmi krizlerin olumsuz yansımalarının en fazla etkilediği sektörlerden
birisi haline dönüştürmüştür.
Turizm sektörü kendi içinde krizler yaşadığı gibi diğer makro krizlerden de etkilenmekte
ve bu alanda faaliyet gösteren turizm işletmelerini yönetim açısından zor duruma
düşürebilmektedir.
Türkiye’de 1990 yılı Ağustos ayında turizm sezonunun sonuna doğru gerçekleşen Körfez
Savaşı’nın, komşu sınır ülkeler arasında gerçekleşmesi, 1990 yılında 3.2 milyar dolar olan
turizm gelirlerinin 1991 yılında 2.6 milyar dolara düşmesine neden olmuştur. Ülkemize
1990 yılında AB ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı 2.7 milyon kişiden, 1991 yılında 1.7
milyona, OECD ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı da 1990 yılında 3.3 milyon iken, 1991
yılında 2.4 milyon kişiye düşmüştür (Karaçor ve Garda, 2015: 902).
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1997 Güneydoğu Asya ekonomik krizinin ilk başladığı ülke Tayland olmuştur. Krizden
etkilenen diğer bir ülke Malezya, en istikrarlı gelişen ülkelerdendi. Turizm, ülkenin
döviz kazandıran üçüncü önemli kaynağıydı. Krizin meydana geldiği 1997 yılından
önceki 10 yıl içinde Malezya ekonomisi yılda ortalama % 8,8 oranında büyümüş, kişi
başına milli gelir 1.850 Dolar’dan 4.425 Dolar’a çıkmıştır. Kriz sonrası ise Malezya parası
dolar karşısında % 40 oranında değer kaybetmiş, borsa çökmüş ve özel sektör yatırımları
durmuştur. Turizm sektörü gelirlerinde 1997 yılında 342 milyon Dolar düşüş olmuş,
sektörde çalışanların sayısında % 24 oranında azalma meydana gelmiştir.
Uzak Doğu’nun en önemli turizm ve ticaret merkezlerinden biri olan Singapur’da 1997
yılında, turist sayısında % 1,3, turizm gelirlerinde ise % 9,5 bir azalma olmuş, bu küçülme
1998 yılında daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu bölgenin en çok turist çeken üç ülkesi
olan Endonezya, Malezya ve Japonya’da 1998’in ilk yarısında, turist varışlarında % 20
seviyelerinde bir azalma yaşanmıştır (Pekcan, 2007).
11 Eylül 2001 tarihinde ABD’de gerçekleştirilen terör saldırıları ve ardından ortaya çıkan
şarbon (Anthrax) salgını, uluslararası turizmi, dünya siyasetini ve ekonomisini son
derece olumsuz etkilemiştir. 11 Eylül Saldırısı, dünya turizminde daralma ve gerilemeye
yol açmıştır. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin (World Travel α Tourism CoucilWTTC) tahminlerine göre, bu saldırının etkisi ile uluslararası turizm talebinde yüzde 7,4
düşüş görülürken, dünya çapında on milyon kişi işini kaybetmiştir. 11 Eylül Terör
Saldırıları sonrasında havayolu ulaşımı sektörü finansal açıdan büyük zararlara uğramış
ve çok sayıda havayolu şirketi ciddi maliyet azaltma uygulamaları başlatmıştır. Terör
saldırıları sonrasında güvenlik önlemlerinin artırılması, gecikmelere ve ticari alanda
maliyet artışlarına yol açmıştır. Bunun devamında ABD Borsası’nda havayolu ve turizm
endüstrisinde ortaya çıkan işsizlik gibi önemli problemlerin yaşanmasına sebep olmuştur
(Altay, Ekinci ve Peçe, 2013: 273).
Kasım 2002 tarihinde Çin’in Guangdong Bölgesinde ortaya çıkan SARS hastalığı, dolaylı
olarak Güney Kore turizmini etkileyerek, 2003 yılının şubat ve temmuz ayları arasında
Güney Kore konaklama işletmelerinin doluluk oranları, bir önceki yıl olan 2002’nin aynı
dönemine göre % 14 düşüş yaşanmıştır. Bu süreçte bir çok tatil, kongre ve toplantı
rezervasyonları iptal edilmiş, otel odası fiyatlarında indirimlere gidilmiş ve turizmde
istihdam edilen geçici işçilerin işine son verilmiştir (Pekcan, 2007).
Rusya’ya ait savaş uçağının Türkiye hava sahasını ihlal etmesi sonucu 24 Kasım 2015
günü düşürülmesi neticesinde, Rusya’daki tur operatörlerinin Rus hükümetinin isteği ile
Türkiye’ye olan turları iptal etmesi, Rus hükümetinin 1 Ocak 2016’dan itibaren karşılıklı
vizesiz giriş-çıkışları ve Türkiye’den meyve-sebze ithalini durdurması gibi ekonomik
yaptırımlar, Türk turizmini ve ekonomisini olumsuz etkilemiştir.
Türkiye'nin futbol turizminden yılda elde ettiği 100 milyon Avro'luk gelir, Rusya ile
yaşanan kriz ve terör olayları sebebiyle yarı yarıya düşmüş ve başta Ruslar olmak üzere
23 ayrı ülkeden futbol takımları 2016 devre arası Antalya’da yapacakları 900 kampı iptal
etmişlerdir. İptallerde, Rusya ile yaşanan krizin yanında artan terör olaylarının etkisi de
önemli bir sebeptir (Global, 01.05.2016).
Turizm işletmelerinin krizden etkilenmemek için yenilikçi hizmetlere odaklanarak gelir
düzeylerini artırmaları, hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaları,
maliyetleri azaltmaları ve nakit akışlarını güçlü tutmaları böylece de rekabetçi hale
gelmeleri gerekmektedir (Yıldız ve Durgun, 2010: 12). Turizmin gerek küresel gerekse
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bölgesel ekonomik krizlerden olumsuz etkilenmesinin yanında yaşanan savaşlar, siyasi
istikrarsızlıklar doğal afet ve terör eylemleri gibi güvenliğin olmadığı durumlarda da
turizm sektörü olumsuz etkilenmektedir.
Bununla birlikte ulaşımı kolay olan daha yakın turizm merkezleri kriz dönemlerinde
daha çok tercih edilen yerler olabilir. Diğer bir alternatif ise kişilerin iç turizme
yöneltilmeleridir (Yıldız ve Durgun, 2010: 9). Küresel krizin ekonomilerde oluşturduğu
yavaşlamadan kurtulabilmesi için mali ve parasal tedbirlerin uyum içerisinde
uygulanması gereklidir.
Yapılan araştırmalarda, krizler ile krizlerin turizm sektörüne etkisi arasında meydana
gelen olayın büyüklüğü ve yoğunluğu arasında kritik bir bağ olduğu gözlemlenmiştir.
Bunun sonucunda turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluş ve işletmelere, krizleri ve
nedenlerini analiz etmek, olası krizlere karşı tedbir almak için planlar yapmak ve bu
planları yönetme konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir (Pekcan, 2007).
TÜRKİYE’DE KÜRESEL KRİZ YÖNETİMİNDE TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK
TURİZM EYLEM PLANI VE ALINAN KRİZ ÖNLEMLERİ
Turizm destek paketinin ana hatları eylem planı (NTV 2016);









Gerektiğinde turizm sektördeki işletmelerin banka borçlarında yeniden
yapılandırılmaya gidilecek,
Deniz turizm tesisleri Ekonomi Bakanlığı’nın teşviklerinden faydalanacak,
Konaklama ve deniz turizmi tesisleri ihracatçı kapsamına alınacak,
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin 2016 ecrimisil* bedeli ve kira
ödemeleri ertelenecek,
Konaklama tesislerinin toplam ciroları üzerinden alınan pay bedeli bu yıl (2016
yılı) ertelenecek,
Turist getiren A grubu seyahat acentelerine uçuş başına 6 bin Dolar destek
verilecek,
A grubu seyahat acentelerine kredi garanti fonu teminatı ile kredi kullanma
imkanı tanınacak,
Sektöre doğrudan 255 milyon TL. hibe desteği ve 288 milyon TL’lik ödemeleri
de ertelenecek.

Ayrıca;






2015’te Antalya ve Muğla illeri sınırları içinde 9 ay çalışan ve 3 ay askıda kalan
44 bin 753 kişi 2016’da da 9 ay boyunca çalışırsa hem sigorta primleri hem de
maaşları İŞKUR tarafından ödenecek,
31 bin 619’u Antalya’da, 13 bin 134’ü Muğla’da olmak üzere toplam 44 bin 753
kişiye işverenleri tarafından mesleki eğitim veya yabancı dil eğitimi gibi kişisel
gelişmelerini sağlayıcı eğitim faaliyetleri için devlet tarafından destekleme
süresi içinde 260 milyon TL. kaynak ayrılacak,
Antalya, Alanya, Trabzon, Dalaman, Milas-Bodrum, Adnan Menderes, Atatürk

*işgal tazminatı; bir malın sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılması.
ve Esenboğa havalimanları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve
ören yerlerinde yabancı dil bilen kişilerin istihdam edilmesi için bin 200 kişinin 6
ay sürelik eğitim faaliyeti için 14 milyon 544 bin TL. kaynak ayrılacak,
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Avrupa’ya dönük tüm medya kurumlarında devlet tarafından geniş bir reklam,
tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyeti yürütülecek,
Kamu personelini iç turizme yönlendirecek, özendirici projeler hazırlanacak.
Örneğin kamu personeline hem erken rezervasyon indirimi hem de ekstra % 30
indirim gibi.
Tur uçaklarına yakıt desteğinin 2016 turizm sezon sonuna kadar devam
ettirilmesi (TÜROFED: Mart-Nisan 2016, 28-29).

Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde 27 Haziran 2016’da Rusya Devlet Başkanı
Putin’e gönderdiği mektupta, Rus askeri uçağının düşürülmesi ile ilgili özür dilenmesi ve
iyi niyetlerin bildirilmesi iki ülke arasındaki gergin ortamın ortadan kalkması ve özellikle
Rus turistlerin geç te olsa tekrar Türkiye’ye seyahatlerine izin verilmesini sağlamıştır.
7. SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm sektörünün küreselleşmeden önemli ölçüde etkilenmesi sebebiyle yaşanan krizin
en fazla etkilediği sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Turizm gelirleri
ülkelerin ekonomik dengelerine her zaman pozitif yönde katkıda bulunmakla birlikte; en
ufak bir krizden etkilenmekte ve toplamda bütçe gelirleri de negatif yönde
etkilenmektedir. Bu gerçekten hareketle; turizm arzının doğru ve etkin bir şekilde
kullanılması, gelir seviyesi ve kültür düzeyi yüksek, ülke ekonomisine faydası olacak
turist profilinin hedef kitle olarak belirlenmesi, alternatif turizmin geliştirilmesi, turizmin
tüm yıla yayılması ve tüm turizm merkez ve destinasyonlarında yaygınlaştırılması
çalışmalarına başlanmalıdır. Rekabet gücü yüksek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir,
gelişen ve değişen tercihleri göz önünde bulunduran turistik ürünler oluşturulup
pazarlanmalıdır.
Henüz kriz haline gelmemiş ama gelecekte turizm açısından risk oluşturabilecek bazı
dikkat çekici unsurlar da şu şekilde sıralanabilir;








Turizm arzının kitle turizmi çerçevesinde yoğun kullanılması ve sürdürülebilir
turizme önem verilmemesi,
Kültürel değerlerin korunmaması,
Doğal kaynakların kalitesinin korunup geliştirilmesine dayalı turizm ürün ve
hizmetlerinin yeterince üretilmemesi,
Turizmden kısa sürede yüksek ekonomik karlılık sağlama düşüncesi ile hareket
edilmesi,
Sanayileşmiş tarım faaliyetlerinin yarattığı olumsuzluklar,
Kıyılardaki çarpık yapılaşmalar,
Türkiye’nin ucuz turizm ülkesi olması algısının silinememesi de ileride ülkemiz
turizminde krize neden olabilecek riskler arasında sayılabilir.

Özetle; turizm dinamik bir sektördür, diğer sektörlere nazaran ulusal ve uluslararası
boyutta yaşanan krizlerden daha kolay etkilenebilmektedir. Sektördeki arzın fazla
olması, yerli ve yabancı turistlerin tercihlerinde çok kolay ve rahatlıkla değişiklik
yapabilmesine olanak sağlamaktadır. Turizm sektöründeki işletmeler her ticari işletmede
olduğu gibi talepteki düşüşlerden de önemli ölçüde etkilenmektedir. Krizlerin olumsuz
etkilerini azaltmada, kriz yönetiminde etkin ve belirleyici unsur krizin önceden tahmin
edilmesi ve doğru kararların zamanında alınmasıdır. Bu kapsamda, özellikle küresel
krizlerden mümkün olduğunca az etkilenmek için dünyadaki gelişmeler, ulusal ve
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uluslararası düzeydeki rakiplerin tepkileri ve uygulamaları yakından izlenmeli, alternatif
planlar yapılmalıdır.
Türkiye’nin 2015 ve 2016’da olduğu gibi muhtemelen 2017 yılında da turizmde küresel,
bölgesel ve iç sorunlardan kaynaklanan krizlerin faturasını ağır bir şekilde ödemek
zorunda kalınacağını göstermektedir. Kriz yönetiminde Türkiye’nin ortaya koyduğu
önlemlerin daha da artırılması, kamu ve özel sektör işbirliğinin daha da geliştirilmesi
kaçınılmazdır. Bunun yanında diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de dış
dünya ile ortak çalışma ve işbirliği faaliyetlerinin artırılması önemlidir. Yeni ve alternatif
pazarlar olarak Çin, Hindistan, İran, Türk Cumhuriyetleri, Latin Amerika, Balkan
ülkeleri, Kuzey ve Güney Afrika ve Orta Doğu gibi pazarlarda pazarlama ve tanıtım
faaliyetlerinin bir an önce başlatılması özellikle Arap pazarının da elden kaçırılmadan
geliştirilmesi turizmde kriz yönetiminin önemli basamaklarından biri olacaktır.
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ÖZET
Yazında öz benlik, sosyal kaytarma ve işe geç kalma tutumuna ilişkin çeşitli çalışmalar
bulunmakla birlikte, bu üç kavramın bir arada ele alındığı çalışma sayısının yetersizliği
dikkati çekmektedir. Bu bağlamda çalışmada, öz benlik, sosyal kaytarma ve işe geç kalma
kuramları açıklanarak aralarındaki ilişkinin yapısal eşitlik modeli ile ortaya konulması
amaçlanmıştır. 1 Haziran – 3 Temmuz 2016 tarihleri arasında Batman’da sekiz otelde 123
otel işletmesi çalışanından 106’sından anket yoluyla veriler toplanmış ve bunlardan 102’si
analiz kapsamına alınmıştır. Söz konusu ilişkiye yönelik kurulan hipotezlerden yalnızca
H2 hipotezi kabul edilmiş olup, sosyal kaytarmanın işe geç kalma tutumu üzerinde etkili
olduğu sonucuna varılmıştır. Öz benlik – sosyal kaytarma ve öz benlik – işe geç kalma
arasında ise bir ilişki tespit edilememiştir. Sonuç olarak çalışanın öz benliğinin sosyal
kaytarma ve işe geç kalma tutumu üzerinde etkisi bulunamamıştır. Bununla ilgili
birtakım öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler; Öz Benlik, Sosyal Kaytarma, İşe Geç Kalma, Batman
GİRİŞ
1980’lerden günümüze bireylerin yaşam doyumları ve iş doyumlarının etkilerinin
incelendiği pek çok araştırma yapılagelmiştir. Bu araştırmalar incelendiğinde bireylerin
yaşam doyumları ve iş doyumlarını etkileyen pek çok unsurun olduğu görülmektedir.Bu
unsurlardan birinin bireylerin kişilik özelliklerinin olduğu söylenebilir. Çalışanların
doyumunu ve performansını etkileyen kişilik özellikleriyle ilgili sorunsala en önemli
değerlendirmeyi Judge, Locke ve Durham (1997)’ın “öz benlik değerlendirme”
çalışmaları öncülük etmiştir. Judge vd. (1997) öz benlik değerlendirmesini, bireylerin
kendileri hakkında sahip oldukları temel sonuçları ya da gerçek sonuçları
değerlendirmeleri olarak tanımlamaktadırlar.
Yazında öz benlik ile ilişkili olarak ele alınan diğer bir değişken ise sosyal kaytarmadır.
Grup temelli ve bireysel temelli performans farklılığı ya da bu farklılığın kavramsal hali
olan sosyal kaytarmanın teorik zemini ise 1880’lerde Fransız agronomist*Max
Ringelmann tarafından ortaya konulmuştur. Ringelmann, sosyal psikoloji alanındaki ilk
çalışmalardan olan halat çekme deneyi ile bireylerin ve grupların performanslarını ve
grup halinde çalışmanın etkilerini incelemiştir (Williams ve Karau, 1991). Yıllar sonra
Ringelmann’ın deneylerini tekrar inceleyen Steiner (1972), bireylerdeki performans

Bilimsel tarım uzmanı
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düşüklüğünün olası iki sebebi olabileceğini öne sürmüştür. Bunlar, bireysel
motivasyonun azalması ya da koordinasyon kaybı olarak ifade edilmiş, fakat bu
nedenlerin harcanan çabadaki azalmayı açıklamakta yetersiz olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Karau ve Williams, 1993; Ilgın, 2013).
Sosyal kaytarma ile ilişki olarak bakıldığında ortaya çıkan bir başka unsur da işe geç
kalma tutumudur. İşe geç kalma tutumu genel olarak; çalışanın çalışma programı ve
planına göre, işe başlaması gereken zamanda iş yerine gelmemesi olarak ifade
edilmektedir. Esnek çalışma saatlerinin olmadığı örgütlerde, çalışanın işe geç kalmasının
bireysel, örgütsel ve sosyal pek çok nedeni olabilmektedir (Foust vd.2006; Elicker vd.,
2008; Şimşek vd., 2011; Eren, 2012).Ayrıca, yaşanılan yerdeki kültür yapısı da çalışanların
işe geç kalmalarını etkileyebilmektedir.
Bu bağlamda yazından hareketle, kişilerin öz benliği, sosyal kaytarma davranışı ve işe
geç kalma tutumları arasında bir ilişkinin olabileceği öngörüsü ve bu ilişkinin, turizm
işletmelerinden biri olan otel işletmelerinde (Akoğlan Kozak, 2012) nasıl gerçekleştiği
sorusundan yola çıkılarak çalışmanın çerçevesi oluşturulmuştur. Çalışmada, öz benlik –
sosyal kaytarma – işe geç kalma arasındaki ilişkiye yönelik olarak Batman’da faaliyet
gösteren otel işletmeleri çalışanları ele alınmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı da,
söz konusu ilişkiyi otel işletmeleri çalışanları açısından ortaya koymak ve bu konuda
öneriler geliştirebilmektir. Ayrıca bu üç kuramın ilişkisine yönelik olarak otel
işletmelerine dair ortaya koyulmaya çalışılan bulgular ve önerilerin yazına önemli bir
katkı sunacağı düşünülmektedir.
YAZIN TARAMASI
Öz benlik, kişinin kendi yetenek, beceri ve kapasitesini değerlendirmesi olarak
tanımlanabilir. Judge ve Bono (2001) öz benlik değerlendirmesini öz saygı, genellenmiş
öz yeterlilik, iç kontrol odağı ve duygusal denge olarak dört kişilik özelliğine
ayırmaktadırlar.
Öz benlik değerlendirmesini açıklayan temel kuramlardan biri Festinger tarafından
ortaya atılan “Sosyal Karşılaştırma Teorisi”dir. Bu teoriye göre, bireylerin kendi yetenek
ve becerilerini değerlendirme ihtiyacı içerisinde olduğu; bu bağlamda da kendilerini
başka kişilerin becerileriyle ve fikirleriyle karşılaştırdığı öne sürülmektedir (Gemlik vd.,
2007). Özellikle, bireyin kendini değerlendirmesi hem iş hem de genel yaşamına ilişkin
seçimlerini şekillendirmekte ve bireyin doyumuna ilişkin öznel bir karşılaştırma
yapmasına olanak sağlamaktadır (Süral Özer ve Tozkoparan, 2013a).
Öz benlik ile ilgili yazın incelendiğinde de çalışanların duygularını ve davranışlarını
etkilediği görülmektedir. Araştırmacıların öz benlik teorisiyle ilgili yapmış oldukları
çalışmada özbenliğin negatif duyguları önlemede bir tampon görevi üstlendiği sonucu
elde edilmiştir (Cast ve Burke, 2002). Benzer bir sonucu Karaırmak ve Siviş Çetinkaya
(2011); Doğan ve Eryılmaz (2013);Wang ve Xu (2015) yaptıkları çalışmalar sonucu elde
etmişlerdir. Özbenliğin iş doyumu ve yaşam doyumu ilişkisine yönelik çalışmalarda
Judge vd. (2008) veHiçdurmaz ve Öz (2011) özbenliğin iş doyumunu pozitif etkilediğini;
Süral Özer ve Tozkoparan (2013a)özbenliğin iş ve yaşam doyumunu pozitif yönlü
etkilediğini; başka bir çalışmada ise Süral Özer ve Tozkoparan(2013b) özbenliğin
tükenmişliği negatif olarak etkilediğini tespit etmişlerdir.
Öz benlik çalışmalarının turizm işletmelerinde de yapıldığı görülmektedir Namasivayam
ve Guchait (2013) otel işletmelerinde yapmış oldukları çalışmada, öz benliğin çalışanların
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hizmet karşılama katkıları ve müşteri tatmini üzerinde olumlu etkisinin olduğunu tespit
etmişlerdir. Bunun yanında Akgündüz (2013) yapmış olduğu çalışmada otel
işletmelerindeöz yeterliliğin iş doyumu ve yaşam doyumu ileolumlu bir ilişkisinin
olduğunu ifade etmiştir. Bu bağlamda, örgüt psikolojisinin önemli bir konusu olan öz
benlik kavramınınörgüt psikolojisinin pek çok konusunu etkilediği gibi çalışanların
sosyal kaytarmaları ve işe geç kalma tutumlarını da etkileyebileceği düşünülmektedir.
Sosyal kaytarma; kişinin grup içinde çalışırken, bireysel olarak çalıştığından daha az çaba
sarf etme eğiliminde olmasını ifade etmektedir (Karau ve Williams, 1997; Piezon ve
Ferree, 2008; Lin ve Huang, 2009; Luo vd., 2013: 456). Başka bir ifade ile, bireylerin
grubun bir parçası olarak gösterdikleri performansın, bireysel olarak gösterdikleri
performansa göre azalması durumudur (Ingham vd., 1974; Latane vd., 1979: 822; Earley,
1989: 565; Hoigaardvd., 2010; Kanten, 2014).
Latane, Williams ve Harkins’in (1979), Ringelmann’ın deneyini tekrarladıkları
araştırmalarında ise, bireylerin fiziksel güç gerektiren görevleri gerçekleştirirken, grup
içinde bireysel çalıştıklarından daha az çaba gösterdiklerini ve bu performans
düşüklüğünün koordinasyon kaybından çok, azalan bireysel çabaya bağlı olduğunu
tespit etmişlerdir. Bu deneylerin sonucunda, Latane vd. (1979) çalışma gruplarındaki
bireysel motivasyon kaybından kaynaklı performans düşüklüğü için ilk kez “Sosyal
Kaytarma” (Social Loafing) kavramını kullanmışlardır.Bu sayede, bireylerin motivasyon
ve performans kayıplarının sosyal kaytarma olgusuyla açıklanması geniş bir çevrede
kabul görerek kimin, neden ve nasıl kaytardığının araştırılması önemli hale gelmiştir.
Yazında sosyal kaytarma kavramına gösterilen ilgi arttıkça, daha fazla çalışma yapılmış
ve yapılan araştırmalarda sosyal kaytarmayı etkileyen birçok faktör olduğu ortaya
konulmuştur. Sosyal kaytarma davranışının öncülleri incelendiğinde, iki ana kategori
altında -bireysel düzeyde ve grupsal düzeyde öncüller- ele alındığı görülmektedir (Liden
vd., 2004). Bireysel düzeyde öncüller, görevde birbirine bağımlılık, görevin görünürlüğü,
ayırt edilebilirlik ve değerlendirme potansiyeli, göreve bağlanma, görevin algılanan
önemi ve anlamlılığı, bireysel katılımların eşsizliği, bireylerin kişilik özellikleri, kültür ve
cinsiyet farklılıkları ve örgütsel vatandaşlık davranışları olarak ifade edilmektedir (Ilgın,
2013). Grup düzeyindeki öncüller ise, grup büyüklüğü, grup kaynaşması ve grup üyeleri
arasında algılanan sosyal kaytarmanın yaygınlığı olarak ele alınmaktadır (Liden vd.,
2004).
Söz konusu faktörlerle ilgili yapılan çalışmalarda; kültür ve cinsiyet farklılıklarının da
sosyal kaytarma davranışında önemli faktörler olduğu çeşitli araştırmalarla ortaya
konulmuştur (Earley, 1989; Karau ve Williams, 1993; Clark ve Baker, 2011; Tsaw vd.,
2011). Karau ve Williams (1993) da, gerçekleştirdikleri meta-analizde, kadınların
erkeklere oranla daha az sosyal kaytarma davranışı sergilediklerini belirlemişlerdir.
Bununla birlikte, örgütsel vatandaşlık davranışı ile sosyal kaytarma arasında olumsuz bir
ilişki olduğu ve örgütsel vatandaşlık düzeyi düşük olan bireylerin sosyal kaytarma
davranışları gösterdikleri (Liden vd., 2004; Tan ve Tan, 2008; Ilgın, 2013); bireyin işe
ilişkin çabasının amirinin farkında olduğuna dair bireyin inancını ifade eden (Kidwell ve
Bennett, 1993) algılanan görev görünürlüğündeki düşüklüğün bireyde sosyal kaytarmaya
neden olduğu ve grup büyüklüğünün bireysel performansı düşürerek sosyal kaytarma
davranışına neden olduğu şeklinde sonuçlara ulaşılmıştır (George, 1992; Karau ve
Williams, 1993; Sorkin vd., 2001).Öz benlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili
yapılan çalışmada öz benliğin örgütsel vatandaşlık ile bir ilişkisinin olmadığı tespit
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edilmiştir (Ishak ve Alam, 2009). Ayrıca, Akgündüz ve Akdağ (2014) tarafından otel
işletmelerinde yapılan çalışmada öz benlik ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif bir
ilişki bulunmuştur. Söz konusu araştırmalar incelendiğinde öz benliği yüksek bireylerin
kendisini başkalarıyla kıyasladığında eğer çevresinden daha fazla performans
gösteriyorsa sosyal kaytarma içine girebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda
araştırmanın birinci hipotezi;
“H1: Öz benliğin sosyal kaytarma üzerinde etkisi vardır.” şeklinde oluşturulmuştur.
Gittikçe küreselleşen örgütler, ortak amaçlara ulaşabilmek ve rekabet üstünlüğü
sağlayabilmek için kolektif çalışmayı bir zorunluluk olarak görmektedirler (Kanten,
2014). Sosyal kaytarma davranışı, grup büyüklüğü, görevin zorluğu, verilen görev ve
sorumlulukların daha fazla kişi arasında paylaştırılması gibi nedenlerle bireyin giderek
örgütten uzaklaşmasına, kalabalıkta görünmez olarak katkısının fark edilmeyeceğine
inanmasına ve bunun sonucunda işe yönelik çabalarının azalmasıyla ortaya çıkmaktadır
(Ülke ve Bilgiç, 2011; Woodman vd., 2011; Zhu, 2013). Ayrıca örgütlerde, görevin
görünürlüğü, görevin algılanan katkısı, algılanan adalet, örgütsel bağlılık ve işten
ayrılma niyeti gibi örgütsel unsurların da bireylerin sosyal kaytarma davranışı
sergilemeleri üzerinde etkili olabileceği ifade edilmektedir (Luo vd., 2013: 456).Duygusal
zeka ile öz benlik pek çok açıdan birbirleriyle ilişkili konulardır. Prati vd. (2003)’nin
yapmış oldukları çalışma da duygusal zekanın sosyal kaytarmayı etkilediğini ortaya
koymaktadır. Bunun yanında sosyal kaytarmanın işe geç kalma tutumunu da içine alan
pek çok örgütsel davranış sonucunuetkileyebilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın ikinci
hipotezi;
“H2: Sosyal kaytarmanın işe geç kalma üzerinde etkisi vardır.” şeklinde oluşturulmuştur.
Xie ve Johns (2000) yapmış oldukları çalışmada işe geç kalma tutumunun kültür ile
ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Esnek çalışma saatlerinin olmadığı örgütlerde
çalışanların işe geç kalma tutumunun sürekliliği önemli bir sorun teşkil etmektedir.
ABD’de yapılan bir araştırmada işletmelerde çalışanların işe geç kalma davranışı
nedeniyle yılda yaklaşık olarak 3 milyar dolar gelir kaybı yaşanmaktadır
(DeLonzor,2006). Ülkemizde de 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde “sık sık işe
geç gelmenin ve işini aksatarak işyerinde dolaşmanın” iş sözleşmesine aykırı davranış
olduğu ifade edilmektedir.
İşe geç kalan çalışanların bunu süreklilik haline getirdiklerinde işe zamanında gelen
çalışanlar üzerinde olumsuz etkiler görülebilmektedir. Jamal (1984) çalışmasında işe geç
kalmayan çalışanların kendilerini geç kalan çalışanlar ile kıyasladığında
motivasyonlarının düştüğünübelirtmektedir. Söz konusu motivasyon düşüklüğü de
örgüt içerisinde performans kaybına yol açmaktadır (Bardsley ve Rhodes,
1996).Kozlowskyvd.(1997)’nin yapmış oldukları meta analiz sonucunda işe geç kalma
tutumunun devamsızlık ile pozitif ilişkisi bunun yanında performans ile de ters yönlü
ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Clark vd.(2003) de işe geç kalma tutumunun iş tatmini ile
ters yönlü ilişkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Özellikle, öz benliği yüksek olan bireyleri
işe geç kalma davranışını sürekli hale getiren çalışanların etkilediği söylenebilir.
Duygusal zeka ile öz benlik kavramları birbirleriyle ilişkili konulardır. Özellikle her iki
kavramda da kişinin kendisini başkalarıyla karşılaştırması söz konusudur. Duygusal
zekası yüksek bireylerin işe geç gelme tutumlarının da yüksek olduğu görülmektedir.
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Feinberg ve Barchard (2005)’ın yaptıkları çalışma da bunu destekler niteliktedir. Bu
bağlamda araştırmanın üçüncü hipotezi;
“H3:Öz benliğin işe geç kalma üzerinde etkisi vardır.” şeklinde oluşturulmuştur.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Kuramsal yapı çerçevesinde tanımlanan kavramsal modeli görgül bulgular ışığında test
etmek amacıyla nicel paradigma benimsenmiş ve aşağıdaki yaklaşımın ana bileşenleri
(örneklem, veri toplama aracı ve analizler) açıklanmıştır.
Örneklem
Bu araştırmada çalışanların öz benliklerinin sosyal kaytarma ve işe geç kalma tutumları
üzerinde etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın alan araştırması Batman’da
bulunan otel işletmelerinde yapılmıştır. Araştırmanın yapıldığı 2016 Haziran ayında
Batman İşkur kayıtlarına göre 8 otel ve 123 adet çalışan bulunmaktadır. Ana kütleden %
95 güvenirlik sınırları içerisinde % 5’lik hata payı dikkate alınarak örneklem büyüklüğü
94 kişi olarak hesaplanmıştır (Ural ve Kılıç, 2005). Çalışmanın örneklemini oluştururken
soru formlarının geri dönüş oranını yüksek tutabilmek amacıyla örnekleme alınacak
kişilere ulaşmak için kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın
Batman’da yapılmasının en önemli nedeni, Batman’daki otel işletmelerinin genelde 3
yıldızlı ve oda sayısı bakımından küçük olmaları ve bu sebeple de henüz tam anlamıyla
kurumsal ve profesyonel yöneticiliğin olmamasıyla birlikte çalışanların işe karşı geç
kalma tutumlarının ve sosyal kaytarmanın yüksek olacağı düşüncesidir. Ayrıca, zaman
kısıtlamalarından ve veriye kolay erişimden dolayı Batman İl’indeki otel işletmeleri
çalışanları tercih edilmiştir. Anket formları 1 Haziran 2016- 3 Temmuz 2016 tarihleri
arasında toplanmıştır. 106 anket formunda geri dönüş sağlanmış, hatalı ve eksik
doldurulan anketler araştırmaya dahil edilmeyerek toplamda 102 anket formu geçerli
olarak kabul edilmiştir.
Ulaşılan anket sayısının verilerin analizinde kullanılacak istatistiki modellerin
gerektirdiği normal dağılım ve örneklem büyüklüğü şartını karşılayıp karşılamadığına
da bakmak gerekmektedir. Parametrik hipotez testlerinin varsayımlarına göre, verilerin
aralıklı ya da oransal olması, verilerin normal dağılıma uyması ve grup varyanslarının
eşit olması gerekmektedir (Kalaycı, 2008). Bu araştırmada temel veriler aralıklı ölçekten
(5’li tutum ölçeği) elde edilmiştir. Verilerin basıklık ve çarpıklık değerleri -1,96 - +1,96
civarında olduğundan normal dağılıma uymaktadır. Dolayısıyla bu araştırmada veriler
söz konusu özellikleri taşıdığından parametrik testlere tabi tutulmuştur. Ayrıca
araştırmada doğru bir biçimde belirlenmiş modeller ve çok değişkenli normal dağılmış
bir veri için benzetim çalışmaları sonucunda makul örneklem büyüklüğünün 100 ve üstü
olması gerektiği belirlenmiştir (Muthen ve Muthen, 2002).
Veri Toplama Aracı
Bu çalışmada veri toplamak amacıyla anket tekniğinden yararlanılmıştır. Soru formu
dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde işe geç kalma tutumu (9 madde), ikinci
bölümde sosyal kaytarma (10 madde), üçüncü bölümde öz benlik (10 madde) ve son
bölümde ise demografik sorular yer almaktadır.
İşe geç kalma tutum ölçeği Foust vd. (2006) tarafından geliştirilmiştir. 5’li Likert tipi
(1=Tamamen Katılmıyorum 5=Tamamen Katılıyorum) şeklinde derecelendirilmiştir.
Sosyal kaytarma ölçeği George (1992) tarafından geliştirilmiş ve 5’li derecelendirme
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(1=Neredeyse Hiç Doğru Değil 5=Neredeyse Her Zaman Doğru) şeklinde yapılmıştır. Öz
benlik ölçeği ise, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş ve 5’li Likert tipi (1=Tamamen
Katılmıyorum 5=Tamamen Katılıyorum) şeklinde derecelendirilmiştir. Ayrıca her bir
ölçekte fikrim yok (0) seçeneği 5’li puanların sonuna eklenmiştir.
Ölçekler İngilizceden Türkçeye uyarlanırken Türkçe ve İngilizce dillerine hakim üç
öğretim elemanından yardım alınmıştır. Ölçeklerin çevirileri beş öğretim üyesinin
görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçeklerdeki ifadelerin
çevirilerinde kullanılan birkaç sözcük değiştirilmiş ve Türkçe olarak daha anlaşılır hale
gelmeleri sağlanmıştır. Soru formunun biçimini, formdaki ifadelerin anlaşılırlığını ve
soruların sırasının uygunluğunu test etmek amacıyla 15 kişinin katılımıyla bir ön test
gerçekleştirilmiştir. Ön test ile birkaç sorunun ifade ediliş biçimindeki küçük değişiklikler
yapılmış ve anket formunun son şekli verilmiştir.
Araştırmanın Bulguları ve Tartışma
Araştırmaya Batman’da bulunan otel işletmelerinde çalışan 102 kişi katılmıştır.
Araştırmaya katılanların %70’i (71 kişi) erkek, %55’i (56 kişi) bekardır.Çalışanların %75’i
18-34 yaş aralığındadır.Bu durumda turizm sektörünün yapısı itibariyle daha çok genç
çalışanların istihdam edildiği görülmektedir. Mesleki tecrübeye bakıldığında ise,
çalışanların yaklaşık %82’si 0-6 yıl arasında tecrübeye sahiptir. Bu bulgular turizmde
tecrübeli çalışanların sektörde uzun süre kalmama sorununu gündeme getirmektedir.
Bunun dışında araştırmaya katılanların çoğunluğunu (%79,4) çalışanlar oluşturmaktadır.
Araştırmanın geçerliğine ve güvenirliğine ilişkin birtakım analizler yapılmıştır. Ölçüm
modelinin testi için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) Tablo 1’de sunulmaktadır.
Doğrulayıcı faktör analizi, araştırmacının elindeki verilerin daha önceki çalışmalarda
kullanılmış olan yapıyla uyumlu olup olmadığını test etmektedir (Meydan ve Şeşen,
2011). Bu doğrultuda öz benlik, işe geç kalma tutumu ve sosyal kaytarmaya ayrı ayrı
DFA yapılmıştır. Yapının uygunluğunun test edilmesinde farklı uyum kriterleri
kullanılmaktadır. Bu araştırmada kullanılan uyum kriterleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
RMSEA hariç tüm uyum iyilikleri kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almaktadır.
Örneklem sayısıyla ilişkili olan RMSEA çalışmadaki örneklem sayısının az olmasından
dolayı istenilen sınırlar içerisinde çıkmamış, ancak yakın değerler almıştır.
Tablo 1. Ölçüm Modelleri ve Yapısal Modelin Uyum İyiliği Sonuçları
Model

X2

Df

X2 / df

CFI

GFI

AGFI

RMSEA

Öz Benlik

14,014

5

2,803

,912

,951

,853

0,13

Sosyal Kaytarma

21,995

12

1,833

,969

,942

,865

0,091

İşe Geç Kalma
Tutumu

29,370

11

2,670

,924

,930

,822

0,129

Yapısal Model

102,472

58

1,767

,903

,878

,808

0,087

Tavsiye Edilen
Değerler

-

-

< 3.0 ya da <
5.0

≥0,90

≥ 0,90

< 0,08

< 0,07

Bir ölçüm modelinin geçerli olması için yakınsak ve ayırt edici geçerlilik kriterlerini
karşılaması gerekmektedir. DFA sonucunda elde edilen standardize edilmiş faktör
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yükleri, t değerleri ve bu değerlerin anlamlılıkları yakınsak geçerlilikte kullanılmaktadır
(Fornell ve Larcker, 1981’den aktaran Altunel ve Günlü, 2015). Tablo 2’de her bir
maddeye ait olan standardize edilmiş faktör yükleri ve standardize edilmemiş t değerleri
gösterilmektedir. Tablo 2’de yer alan standardize edilmiş faktör yükleri 0,42 ile 0,82
değerleri arasında değişmektedir. Bununla birlikte tüm t değerleri α=0,05 düzeyinde
anlamlıdır. Bu sonuç yakınsak geçerlilik kriterini sağladığını göstermektedir.
Tablo 2. Ölçüm Modeline İlişkin Sonuçlar
Yapı & Faktör

Faktör
Yükleri

tdeğerleri

0,42
0,65
0,64
0,62
0,73

6,806
5,460
5,520
5,742
4, 587

0,82
0,70
0,57
0,55
0,71
0,72
0,75

4,587
6,537
6,855
6,885
5,590
6,480
6,270

0,70
0,82
0,46
0,51
0,52
0,73
0,56

6,342
3,195
7,155
7,085
7,085
4,322
7,002

Öz Benlik
ÖB1 (Kendimden tamamen memnunum.)
ÖB3 (Bazı iyi niteliklere sahip olduğumu
hissediyorum.)
ÖB4 (Birçok insanın yaptığı şeyleri yapabilirim.)
ÖB7 (Kendimi eşit seviyede olduğum insanlar
kadar değerli hissediyorum.)
ÖB10 (Kendime karşı olumlu bir tutum
içerisindeyim.)
Sosyal Kaytarma
SK1 (Üstlenmem gereken sorumlulukları (kıdemli
olduğum için) diğer çalışanlara bırakırım.)
SK4 (Etrafta müşterilere hizmet edecek iş
arkadaşlarım varsa, müşterilere pek fazla zaman
ayırmam.)
SK6 (Mümkün olduğunca temizlik işlerini
yapmaktan kaçınırım.)
SK7 (Gerçekten bitirmem gereken işlerim varsa
bunları bir sonraki vardiyaya bırakırım.)
SK8 (Etrafta müşteri ile ilgilenecek başka bir
çalışan varsa müşteri ile ilgilenmem.)
SK9 (Etrafta işi yapacak başka çalışan varsa
kendimi fazla yormam.)
SK10 (Eğer etrafta müşterilere hizmet edecek
başka çalışanlar varsa, işi (kıdemli olduğum için)
diğer çalışanlara bırakırım.)
İşe Geç Kalma Tutumu
İGKT1 (İş arkadaşlarım işe geç kaldıklarında
hayal kırıklığına uğrarım.)
İGKT2 (İş arkadaşlarımın asla işe geç kalmamaları
gerektiğine inanırım.)
İGKT3 (İş arkadaşlarımın işe geç kalmaları adil
değil.)
İGKT6 (İşe geç kaldığımda kendimi suçlu
hissederim.)
İGKT7 (İşler tamamlandığı sürece, işe geç kalma
kabul edilebilir.)
İGKT8 (Ara sıra iş için gecikme kabul edilebilir
olmalıdır.)
İGKT9 (İşe 10 dk. geç kalmayı makul (kabul
edilebilir) bulurum.)
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Birleşik
Güvenirlik
,725

Çıkarılan
Ortalama
Varyans
0,65

,859

0,61

,808

0,72

Ayırt edici geçerlilik incelenirken kullanılan yöntemlerden biri çıkarılan ortalama
varyans değerinin karekökü ile değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarını
karşılaştırmaktır. O boyut için elde edilen Çıkarılan Ortalama Varyans (ÇOV) değerinin
karekökü, değişkenler arasındaki her bir korelasyon katsayısından daha büyük ise ayırt
edici geçerlilik sağlanmış demektir (Fornell ve Larcker, 1981’den aktaran Altunel ve
Günlü, 2015). Sonuç olarak Tablo 3’te 0,5’in altında açıklanan bir ÇOV değeri olmadığı
için ve tüm ÇOV değerinin karekökünün faktörler arasındaki korelasyon ilişkisinden
büyük olduğu için ayırt edici geçerliliği de sağladığı söylenebilir.
Tablo 3. Ayırt Edici Geçerlilik ve Korelasyon Sonuçları
1

2

Öz Benlik

,806a

Sosyal Kaytarma

-,048

,781a

,014

-,366**

İşe Geç Kalma Tutumu

3

,848

Hipotezlerin Testi
Araştırma modelinde görülen ilişkilerin testi için kurulan YEM’e ilişkin sonuçlar Tablo
4’te sunulmaktadır. Bu araştırmada ileri sürülen üç hipotezin biri kabul edilmiş ikisi ise
reddedilmiştir. YEM analizi sonuçlarına göre, öz benliğin sosyal kaytarma üzerinde
(β=0,23; p>0,05; t=1,937) ve öz benliğin işe geç kalma tutumu üzerinde (β=0,17; p>0,05;
t=1,058) istatistiki açıdan anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Bu sonuçlara göre; H 1 ve
H3 hipotezi desteklenememiştir. H2 hipotezi desteklenmiştir.
Tablo 4. Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Sonuçlar
Hipotezler
1. Öz benlik

Sosyal kaytarma

2. Sosyal kaytarma
tutumu
3. Öz benlik

İşe geç kalma

İşe geç kalma tutumu

Katsayı

t değeri

Sonuç

0,229

1,937

Desteklenmedi.

-0,481

-2,919

Desteklendi

0,171

1,058

Desteklenmedi.

Araştırmanın ikinci hipotezi sosyal kaytarmayla işe geç kalma tutumu arasındaki ilişkiyi
öngörmektedir. Tablo 4’teki bulgularda sosyal kaytarmanın işe geç kalma tutumu
üzerindeki (β= -0,48; p<0,05; t= -2,919) etkisini göstermektedir. Başka bir ifadeyle,
çalışanlar sosyal kaytarma gösterdiklerinde işe geç kalma tutumları azalmaktadır. Sonuç
olarak, araştırmanın ikinci hipotezi desteklenmiştir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu araştırma ile öz benliğin sosyal kaytarma ve işe geç kalma tutumu üzerindeki
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında sosyal kaytarmanın da işe geç kalma
tutumu üzerinde bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Öz benlik, sosyal kaytarma ve
işe geç kalma tutumu tek faktörlü yapılar olarak inceleme kapsamına alınmıştır. Bu
bağlamda, ileri sürülen üç hipotezin biri araştırma bulgularından destek bulabilmiş ikisi
ise desteklenememiştir.
Bu araştırma ile elde edilen bulgularlaöz benliğin gerek sosyal kaytarmayı gerekse işe geç
kalma tutumunu olumlu yönde etkilediğini söylemek mümkündür.Bu sonuç; Ishak ve
Alam (2009)’ın, Feinberg ve Barchard (2005)’ın ve Prati vd. (2003)’nin çalışmalarıyla
benzer sonuçları ortaya çıkarırken; araştırmada istatistiki açıdan yeterli kanıt
bulunamamıştır. Öz benlik, bir kişinin kendi yeteneklerini başkalarıyla karşılaştırması ve
bu karşılaştırmaya bağlı olarak kendini nerede gördüğüyle ilgili bir kavramdır. Bu
çalışma sonucunda kişi kendi öz benliğini farklı olarak görmekte ve arkadaşlarıyla
kendini kıyaslamakta; ancak buna bağlı olarak sosyal kaytarma ve işe geç kalmaya
yönelik bir tutum sergilememektedir. Bu sonuç bu bağlamda alanyazına yeni bir katkı
sağlamaktadır. Öz benlikbireylerin performansını anlamak, yeteneklerini geliştirmek
açısından da önemlidir. Ulusal ve uluslararası yazında öz benliğin davranışsal tepkilere
farklı sonuçlar verdiği görülmektedir. Özellikle otel işletmelerinde ulusal örneklerle
benzer çalışmalar yapılarak bu farklılığın nedeni sorgulanmalıdır. Öz benlik üzerinde
kültürün bir boyut olarak incelenmesi gerekli olabilir. Araştırmada sosyal kaytarmanın
işe geç kalma tutumunu olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu durum yazındaki
çalışmalardan farklılık göstermektedir (Ülke ve Bilgiç, 2011; Woodman vd., 2011; Zhu,
2013). Yazındakinden farklı bir sonuç çıkmasının en önemli nedeni olarak çalışanların iki
olumsuz durumu aynı anda gerçekleştirmek istemeyecekleri düşüncesi yer almaktadır.
Bu çalışmanın bulguları otel işletmelerinde yöneticilerin sosyal kaytarma, işe geç kalma
tutumu ve öz benlik ile ilgili konularda çalışanların davranışlarını geliştirmeleri için bir
referans çerçevesi sağlayabilir. Ayrıca, çalışanların kendi davranışlarını başkalarıyla
karşılaştırmaları ve bunun sonucunda öz benliklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.
Otel işletmelerinde öz benlik, sosyal kaytarma ve işe geç kalma tutumu üzerinde
çalışanlara eğitim vermeleri bu konuda yapılabileceklerin başında gelmektedir. Kendi
duygularının farkında olan ve örgüt içerisindeki yönetim anlayışının adaletli bir yapı
üzerine kurulduğunu hisseden çalışanın sosyal kaytarma ya da işe geç kalma tutumu
içine girmek istemeyeceği açıktır. Belki de örgütler tarafından burada yapılması gereken
en temel unsur esnek çalışma saatleri ve görev tanımlarının netliğinin sağlanmasıdır.
Çalışanın kendisini diğer iş arkadaşıyla kıyasladığında motivasyonunudüşüren eşitsizlik
algısının ortadan kaldırılmasını sağlayacak ortamın yaratılması gerekmektedir.
Birçok faktörden etkilenen sosyal kaytarma davranışını tamamen yok etmek kolay
değildir. Fakat bireylerin kısmen de olsa sosyal kaytarma davranışında bulunmalarını
önleyebilmek için; bireylerin grup içerisindeki bireysel katkılarının ödüllendirilmesi,
bireylerin performans düzeylerinin tespit edilebilir ve ölçülebilir olması, bireysel olarak
sorumlu işlerin verilmesi, grup kaynaşmasının teşviki ve grup üye sayılarının çok fazla
olmaması gibi tedbirler alınarak sosyal kaytarma etkileri azaltılabilir (Williams ve Karau,
1991; Karau ve Williams, 1993; Liden vd., 2004; McShane ve Von Glinow, 2010; Doğan
vd., 2012).
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Araştırmacıların öz benlik ve sosyal kaytarma konularına daha fazla ağırlık vermeleri
yerinde olacaktır. Özellikle, öz benlik ve sosyal kaytarmayı duygu iklimi, kültür gibi
konularla inceleyerek bunlar üzerinden de değerlendirme yapmak konunun daha iyi
anlaşılmasını sağlayacaktır.Bu araştırmanın bu kavramlar üzerinden farklı
destinasyonlarda, farklı turizm işletme türlerinde gerçekleştirilmesi alanyazına önemli
katkılar sunacaktır.
Bu araştırmada birtakım sınırlılıklar bulunmaktadır. Öncelikle bu araştırma maddi ve
zamansal kısıtlardan dolayı sadece Batman il merkezindeki otel işletme çalışanlarıyla
gerçekleştirilmiştir. Bunun için de genelleme yapılması mümkün değildir. Batman’daki
otel işletme çalışanlarının sayısının az olması nedeniyle araştırma 102 katılımcıyla
yapılmıştır. Daha fazla katılımcının olduğu başka araştırmalarda sonuçlar da farklılık
gösterebilir. Bu araştırmanın zamansal olarak Ramazan Ayı içinde gerçekleşmiş olması
da sosyal kaytarma ve işe geç kalma tutumu üzerindeki sonuçlarda farklılık oluşturmuş
olabilir. Bu durum da araştırmanın bir diğer kısıtlılığıdır.
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ÖZET
Şehir nüfuslarının artışı ile birlikte oluşan sorunlar ağına karşı sağlıklı çözümler
bulabilmek amacıyla yeni uygulamalar, projeler ve sürdürülebilir sağlıklı bir şehir için
çalışmalar günümüzde giderek önem kazanmaktadır. Bu uygulamalardan biri de son
yıllarda pek çok ülkede başarıyla yürütülen “Sakin Şehirler (Slow Cities)” oluşumudur.
Hızlı yaşamanın diğer adı olan “Amerikan Tarzı” hayata bir alternatif olarak, hayatı yavaş,
tadına vara vara, sükûnet içinde keyif ve haz alarak yaşamayı öngören bir kavram olan
“Sakin Şehirler”; yemek kültüründen şehir planlamasına ve turistik faaliyetlere kadar her
aktivitenin yavaşlık, sakinlik ve tarihi mirasa saygı prensipleriyle düzenlenmesi
gerekliliğini öngörmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin
11. Sakin Şehri unvanını almaya hak kazanan Uzundere ilçesinin turizm potansiyelinin
incelenmesi ve yörenin turizm açısından gelişme perspektiflerinin ortaya konulmasıdır.
Çalışma kapsamında, uzmanlarla yapılan görüşmeler ve literatür - web sitesi taramaları
sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak Uzundere ilçesinin turizm potansiyeline
yönelik SWOT analizi yapılmış ve geleceğe yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sakin Şehirler, Uzundere, SWOT Analizi
GİRİŞ
Hızlı gelişen, değişen ve karmaşıklaşan yaşam, küreselleşmeye duyulan ilgi, her şeyin
hızla tüketildiği yaşam koşulları vb. şehirlerin de zaman içerisinde tekdüzeleşmesine
neden olmuştur. Aynı zamanda, artan su, hava ve gürültü kirliliği, şehirlerin beton
yığınları haline gelmesi, doğal flora ve faunanın gittikçe yok olması, kültürün ve kültürel
mirasın ticarileştirilirken aynı zamanda da tahrip edilmesi, yöreselliğin yerini giderek
küreselliğe bırakması insanları “özü korumaya” yöneltmiştir. Artık insanlar yok etmeden
tüketme ve var olan değerleri koruyarak geleceğe taşıma eğilimindedir. Bu durum genel
olarak “Yavaş Hareket” (Slow Movement) olarak isimlendirilmektedir. Bu hareket,
küreselleşmenin insanlar arasındaki iletişimi, kaynaşmayı ve değişimi kolaylaştırmasına
karşı çıkmaktadır (Berthelsen, 2010). Turizm açısından da hızlı yaşamın yorucu
temposundan, yerel ve özgün değerlerin yozlaşmasından, yemek kültürü, kültürel miras
ve yerel kimliğin yavaş yavaş kaybolmasından rahatsızlık duyan pek çok turist
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günümüzde daha sakin ve doğal bölgeleri ziyaret etmekte ve huzurlu, sakin ve sağlıklı bir
tatil geçirmeyi tercih etmektedir (Uca ve Arıkan, 2008: 169). Dolayısıyla Sakin Şehirler,
ülkeler için her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir.
Günümüzün turistik ihtiyaçları göz önüne alındığında “Sakin Şehirler” yaklaşımının ve
turizmin aslında pek çok açıdan birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu görülmektedir.
Yavaşlık, sakinlik ve özgürlüğün yanı sıra, sağlıklı, bozulmamış doğal, kültürel, fiziksel ve
sosyal bir yaşam günümüz turistlerinin talep ettiği ve artan bir şekilde de talep etmeye
devam edeceği değerlerdir (Uca ve Arıkan, 2008: 169).
Bu çalışmada, Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin 11. Sakin Şehri unvanını almaya hak
kazanan Uzundere ilçesinin turizm potansiyelinin incelenmesi ve yörenin turizm
açısından gelişme perspektiflerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında
gerçekleştirilen SWOT Analizinden elde edilen bulgulara dayalı olarak Uzundere ilçesinin
turizm potansiyeline yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Sakin Şehirler Hareketi
“Sakin Şehirler Hareketi”, 20 Haziran 2000 tarihinde Roma’da yapılan imza töreniyle
hayata geçirilmiştir. Bu proje için İtalya’daki 32 şehrin yöneticileri bir araya gelmiş ve
“Cittaslow” (Sakin Şehirler) adını verdikleri bir projeyi imzalamışlardır (Milliyet Gazetesi,
2000). Bugün dünya genelinde 30 ülke ve bu ülkelerde bulunan 208 kent “Sakin Şehir”
unvanını almıştır. Bu ülkeler arasında İtalya 80 kentle en fazla Sakin Şehre sahip ülkeyken,
Türkiye 11 kentle dünya genelinde en fazla Sakin Şehre sahip olan dördüncü ülkedir
(Cittaslow Türkiye, 2016).
Sakin Şehirler Hareketi, hızlı modern hayatı eleştirmekte ve hayatın farklı alanlarında
(yeme biçimi, ekonomik hayat, insanlar arası ilişki gibi) hız ve modern tüketim kalıplarını
dönüştürecek bir kültürel değişimi savunmaktadır (Yurtseven vd., 2010: 1). Bu hareket,
kentlerin kendilerini değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koyma
fikrini ulusal boyuta taşımıştır (Cittaslow Türkiye, 2016).
Sakin Şehirler Hareketi, “Hazlı Beslenme (Slow Food)” felsefesini kentsel boyuta taşımayı
amaçlamaktır. Gelişim süreci açısından incelendiğinde, Sakin Şehirler oluşumunun Hazlı
Beslenme (Slow Food) Hareketi’nden çok güçlü bir biçimde etkilendiğini söylemek
mümkündür (Radstrom, 2005). Her ne kadar amaçları farklı olsa da her ikisi de birbirini
tamamlayıcı niteliktedir. Hazlı Beslenme felsefesi tek düze hale gelen yemek kültürü
yerine yerel yemek kültürüne odaklanırken, Sakin Şehirler Hareketi kentsel yaşamı
korumaya ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanmaktadır. Her iki hareket de yerel ve
geleneksel kültürün korunmasını temel almaktadır (Campell, 1996).
Sakin Şehirler Hareketi’nde kentin kimliğini oluşturan doğal, kültürel ve tarihsel değerler
korunarak sürdürülebilir bir gelişme anlayışı içinde yerel halkın ve ziyaretçilerin
ihtiyaçları dikkate alınmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için de çevre dostu
teknolojilerin etkin kullanımı teşvik edilmektedir (Cittaslow Seferihisar, 2006). Başka bir
ifadeyle Sakin Şehirler projesinde yer alan şehirlerin yöneticileri, şehrin karakteristik
özelliklerinin yanı sıra yaşanan çevrenin korunması, zenginleştirilmesi ve çevreyle iç içe
bir şehir hayatının sağlanması, caddeler ve parkların ağaç türleriyle ve çiçeklerle
donatılması, ses ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi, şehrin tarihi yapısını koruyacak
şekilde altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi, yayalar için ayrılan alanların
genişletilmesi, gıda ürünleri üretiminin tamamen tabii ve ekolojik yollarla
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gerçekleştirilmesi vb. gibi temel kuralların uygulamaya konulmasını benimsemişlerdir
(Sırım, 2006).
Sakin Şehir olarak bu ağa katılmak isteyen şehirler öncelikle birliğe başvuruda
bulunmakta, birliğin belirlediği 70 kriter çerçevesinde projeler geliştirerek bu projeleri
belgelemekte ve bir başvuru dosyası haline getirmektedirler. Şehirler, faaliyetleri
üzerinden kriterleri gerçekleştirme oranına göre değerlendirilmekte ve puan
almaktadırlar. Değerlendirme ve puanlama işlemleri farklı disiplinlerden gelen
uzmanlardan oluşan “Bilimsel Komite” tarafından yapılmaktadır. Bir kentin Sakin Şehir
olması için sakin şehir felsefesine uygun hareket etmesi, nüfusunun 50.000 altında olması
ve birliğe sunduğu başvuru dosyası üzerinden yapılan değerlendirmeden geçer puan
alması gerekmektedir. Başvuru sürecinde aday şehirlere genel merkezden veya ulusal
ağlardan temsilciler giderek yerinde değerlendirme yapılabilmektedir. Sakin Şehirler
üyelik kriterleri şu alt başlıklar altında sınıflandırılmaktadır:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Çevre Politikaları: Hava, gürültü, içme suyu kirliliği, kentsel ve evsel atıkların
toplanması, atık kontrolü, yenilenebilir enerji kaynakları, biyoçeşitliliğin
korunması gibi çevreye ilişkin konularda uyulması gereken kriterler.
Alt Yapı Politikaları: Bisiklet, metro, metrobüs, eko ulaşım olanakları, engelliler,
kadınlar ve hamilerle ilgili düzenlemeler, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik gibi
kriterler.
Kentsel Yaşam Politikaları: Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent
merkezlerinin ve kamu binalarının değerlerinin arttırılması, sosyal yeşil alanların
iyileştirilmesi, kentsel yaşam bilirliği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin arttırılması,
kentsel planlanma teşviki, yerel ürünlerin ticarileşmesi gibi kentsel yaşama ilişkin
kriterler.
Tarımsal, Turistik, Esnaf ve Sanatkarlara Dair Politikalar: Geleneksel el
sanatlarının korunması, kırsal bölgelerin değerinin arttırılması, organik ürün
kullanımı, yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması, otel
kapasitelerinin arttırılması gibi kriterler.
Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim İçin Planlar: Misafirperverlik, esnaf ve
operatörlerin farkındalıklarını arttırma, yönetimsel kararlarda tabandan tavana
katılım, Cittaslow temaları hakkında sürekli eğitim, sağlık eğitimi, yöre halkının
eğitimi gibi farkındalık kriterleri.
Sosyal Uyum: Azınlıklar, farklı etnik kökene ait olanlar, engellilerin
entegrasyonu, gençlerin istihdamı ve desteklenmesi, yoksullukla mücadele gibi
sosyal uyuma ilişkin kriterler.
Ortaklıklar: Doğal ve geleneksel yiyecekleri ve bunlara ilişkin aktivite ve
kampanyaları desteklemeye ilişkin kriterler.

Aday Sakin Şehirler bu kriterlere uyup uymadıkları konusunda denetlenmekte ve gerekli
koşulları sağlaması halinde birlik tarafından “Salyangoz Bayrağı” verilmektedir. Birliğe
üye olan şehirler üyelik anından itibaren birliğe karşı sorumluluk altına girmektedirler
(Cittaslow Türkiye, 2016).
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TÜRKİYE’NİN SON SAKİN ŞEHRİ: UZUNDERE
Erzurum iline bağlı olan Uzundere’nin 3000 yıllık bir tarihi geçmişi olduğu tahmin
edilmekte olup, tarih boyunca pek çok devletin (İskitler, Sakalar, Persler, Abbasiler,
Selçuklular, Osmanlı Devleti gibi) ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Türklerin
egemenliğine girdiği bilinmektedir (Kardeş, 2008). Uzundere, bölgede bulunan Tortum
Nehri ve Mususin (Azort) Deresi kenarında yayılış göstermektedir. Ayrıca bölge
Erzurum’u Artvin’e ve Gürcistan’a bağlayan önemli bir yol güzergâhında yer almaktadır.
Uzundere’nin yıllara göre değişen bütün nüfus değerlerinin 5.000’in altında seyrettiği
görülmektedir. Uzundere kasabası, nüfusunun fazla olmamasına rağmen, üretici nüfus
oranının yüksek olduğu bir yerleşmedir (%65). Bu durumda ilçe merkezinde devam edilen
kırsal kalkınma projeleri kapsamındaki çalışmalar da etkili olmaktadır. Kasabada kadınlar
da yöresel ürünlerin üretilmesi ve pazarlanması kapsamında çalışma faaliyetlerine
katılmaktadırlar.
Uzundere ilçe merkezi, etki sahasında bulunan köylerle ve Erzurum il merkeziyle olan
ulaşım bağlantılarını, karayoluyla gerçekleştirmektedir. Uzundere İlçesinin de içerisinde
yer aldığı Çoruh Vadisi sahip olduğu canlı türleri ve doğal güzellikleri ile Uluslararası
Koruma Örgütü tarafından yeryüzünün en önemli biyolojik çeşitliliğe sahip ve tehdit
altındaki 34 sıcak bölge arasında sayılan ve 220 önemli ekolojik bölgesinden biri olan
"Kafkasya Ekolojik Bölgesi" içinde yer almaktadır (Çoruh Doğa Derneği, 2006).
Uyguladığı çevre politikaları, alt yapısı, sosyal uyumu, kentsel yaşam politikaları, tarımsal
ve turistik politikaları ve farkındalığıyla Artvin Şavşat’tan sonra Mart 2016’da Türkiye’nin
11. Sakin Şehri seçilen Uzundere turizm potansiyeli açısından pek çok zenginliğe sahiptir.
Bunlar arasında en çok bilinenleri; Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Öşvank Kilisesi,
Yedigöller, Peri Bacaları, Köptek Mağarası, Engüzek ve Sapaca Kalesi, Uzundere Ahşap
Evler ve Karlanguç Evler’dir. Yöredeki tarihi yerler olarak ise, Kirazlı’daki (Otha) Küçük
Kale ile Cevizli (Hartha) köyündeki Cevizli Kaleleri yer almaktadır. Bunların dışında
bölgede mesire alanları, camiiler ve kilise kalıntıları da bulunmaktadır. Yerel kalkınma ve
turizm geliştirme amacıyla Sakin Şehir yaklaşımını benimseyen Uzundere; özgün yerel
kimliği, konukseverliği, doğal ve kültürel çekicilikleriyle önemli turizm merkezlerinden
biri olmaya adaydır.
Uzundere ilçesi tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin dışında bölgede gerçekleştirilebilen
çeşitli turistik faaliyetlerle de önemli bir potansiyel sağlamaktadır (Uzundere
Kaymakamlığı, 2016):




Doğal Yaşam: Uzundere Vadisi’nin de içinde yer aldığı Çoruh Vadisi, kuş göç
yolları açısından büyük önem taşımaktadır. Çoruh Vadisi, Kafkasya ile Anadolu
arasında süzülerek göç eden yırtıcı kuşlar ile diğer göçmen kuşlar için bir geçiş
koridoru vazifesi görmektedir (Karahan ve Orhan, 2010: 33). Bu kapsamda ilçede
her yıl ekim ayının ilk haftasında kuş gözlem festivali gerçekleşmektedir. Aynı
zamanda bölge içerdiği dağ keçileri, yaban kedileri ve vaşak popülasyonları ile
her yıl Mart ayında düzenli olarak yaban hayvanları gözlemlemek isteyen hayvan
severler tarafından ziyaret edilmektedir.
Flora: Uzundere vadisinde aralarında çok ender türler de dahil olmak üzere
100'den fazla endemik ya da başka bölgelerde az görülen türler ortaya
çıkmaktadır (Karahan ve Orhan, 2010: 32). Uzundere'de başka bölgelerde
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yetişmeyen endemik sebze ve meyvelerin (yabani erik, alıç, yabani iğde, yabani
hurma gibi) yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
Sportif Faaliyetler: Uzundere coğrafi özellikleri bakımından su sporlarının
yapılmasına elverişlidir ve rafting, yelken, kano, kürek branşlarında su sporları
yapılmaktadır. Uzundere ilçesi, 2012 yılında U-21 Rafting Türkiye
Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştır. Bölgede dağcılık ve kampçılık, kaya ve
buz tırmanışları, dağ yürüyüşlerinin (trekkking) yanı sıra bisiklet şenlikleri de
yapılmaktadır. Her yıl 29 Ekim’de yurt içi ve yurt dışından sporcuların
katılımıyla Karakucak Güreşleri düzenlenmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile yürütülmekte
olan Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) kapsamında Uzundere
İlçesi ve çevresinde dağ yürüyüşü rotaları da çıkartılmıştır.
Uzundere Mutfağı: Bölgenin kendine özgü meyvelerden yapılan kaysefesi,
meyve yahnileri, helvalar gibi yemekleri ve aynı zamanda cağ kebabı
bulunmaktadır.
Festival ve Şenlikler: Bölgede her yıl düzenlenen “Armutlu Mezra Festivali” ve
“Sapaca Köyü Puşulu Yaylası Festivali” önemli festivallerdendir. Ayrıca bölgede
Tortum İlçesi Tortum Şelalesi'nde “Şelale Festivali” ve “Gençlik Şöleni”
düzenlenmektedir.

YÖNTEM
Bu çalışma, Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin 11. Sakin Şehri unvanını almaya hak kazanan
Uzundere ilçesinin turizm potansiyelinin incelenmesi ve yörenin turizm açısından gelişme
perspektiflerinin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Çalışma kapsamında SWOT analizi tekniği kullanılarak Uzundere ilçesinin turizm
faaliyetlerine yönelik imkanları ve kısıtlılıkları değerlendirilmiş ve geleceğe yönelik
önerilerde bulunulmuştur. SWOT analizi, uzmanlarla yapılan görüşmelere ve literatür
web sitesi taramaları sonucu elde edilen bulgulara dayalı olarak şekillendirilmiştir.
SWOT analiz tekniği bir firmanın, sektörün, yatırımın, ülkenin veya coğrafi bölgenin kendi
bireysel özelliklerinden kaynaklanan güçlü ve zayıf yönleri ile geleceğe yönelik olarak
kontrol edilebilen veya edilemeyen çevre faktörlerinden kaynaklanan fırsat ve tehditlerin
saptanmasını amaçlayan bir tekniktir (Karadeniz; Kandır; Önal 2007). SWOT analizinde
amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönler ve fırsatlardan en üst
düzeyde yararlanmayı sağlayacak ve tehditlerin ve zayıf yanların etkisini en aza indirecek
plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi, güçlü olunan ve büyük fırsatların
değerlendirilmeyi beklediği alanlara odaklanmayı sağlamaktadır (Uca ve Arıkan, 2008:
170). Dolayısıyla bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen SWOT analiziyle Uzundere’nin
güçlü yönleri ve fırsatlarına dikkat çekilmesi ve aynı zamanda tehdit ve zayıf yönlerin
saptanması hedeflenmiştir. Analizden elde edilen bulgular ile Uzundere’nin Sakin Şehir
statüsünü korumasına, mevcut olumsuzlukların giderilmesine ve bölgenin turizm plan ve
politikalarınca daha rasyonel değerlendirilebilmesine yardımcı olacağı düşünülen çözüm
önerileri sunulmuştur.
BULGULAR
Uzundere ilçesinin sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri, ulaşım,
coğrafi ve doğal yapı, tarihsel değerler, diğer turistik çekicilikler bakımından
değerlendirilerek, aşağıdaki SWOT Matrisinde özetlenmiştir.
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Tablo 1. Uzundere İlçesinin SWOT Matrisi
GÜÇLÜ YANLAR (S)

ZAYIF YANLAR (W)
Ulaşım



 Bölgede ulaşım konusundaki alt yapı
eksiklikleri
 Kış aylarında dağ yollarının kapanması
nedeniyle ulaşımda yaşanılan aksaklıklar
 Toplu taşıma ile erişilebilirliğin sınırlı
olması
Altyapı ve Üstyapı Durumu

Bulunduğu konum itibariyle, Doğu
Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi
arasında geçiş özelliği taşıması

 Bölgede turizme uygun yeterli ve nitelikli
ölçüde konaklama tesisinin bulunmaması
 Bölgede yeterli sayıda yöresel yemeklerin
sunulacağı restoranın olmaması
 Yeterli talebin olmaması nedeniyle
bölgenin seyahat acentalarının tur
güzergahlarında yer almaması
Coğrafi ve Doğal Yapı
















Dünya’nın üçüncü en yüksek şelalesi
olan Tortum Şelalesinin varlığı
El değmemiş, keşfedilmemiş değerler
içeren flora ve fauna çeşitliliğine ve
zenginliğine sahip olması
Çeşitli karstik ve volkanik yer şekillerinin
varlığı
Etrafı dinlenme ve yürüyüş alanı olarak
da kullanılabilen Yedigöller
Bölgenin Uluslararası Koruma Örgütü
tarafından yeryüzünün en önemli
biyolojik çeşitliliğe sahip bölgeleri
içerisine alınmış olması
Bölgenin kuş ve kelebek gözlemciliği
yapmaya olanak sağlayan bir rotada
olması
Yaban hayat yaşam alanlarının varlığı
Dağcılık, kampçılık, buz tırmanışı ve
bisiklet turlarının yapılabilmesi
Bölgede botanik turizmi açısından önemli
olan 100’den fazla endemik bitki
bulunması
Bölgenin profesyonel yürüyüş için uygun
olması
Değişik ekoturizm faaliyetlerine olanak
sağlayan topoğrafik yapısı
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Bölgede bulunan doğal alanlarda yaşayan
türlerle ilgili çok detaylı bilimsel bir
çalışmanın yapılmamış olması
Koruma alanlarındaki denetim ve
güvenliğin yetersiz olması

Tarihsel Değerler













 Özellikle tarihi yapıların pek çoğunun
koruma ve restorasyona ihtiyacının olması
 Tarihi ve kültürel değerleri koruma
bilincinin oluşmamış olması
 Bölgede bulunan farklı dönem ve
uygarlıklara ait kalıntıların tanıtımının
yeterince yapılmaması
Diğer Turistik Çekicilikler

Öşvank kilisesi başta olmak üzere
bölgede daha önceden yaşamış olan
uygarlıklardan kalma tarihi eserler
Tarihi kaleler
Bölgeye özgü 200-250 yıllık tarihi ahşap
ve karlanguç evler

 Bölgenin turistik imaja sahip olmaması
 Pazarlama ve tanıtım eksiklikleri
 Yöredeki el sanatlarının ve çeşitli
geleneksel
ürünlerin
yeterince
tanıtılmaması
 Yerel halkın turizm konusunda bilgi
eksikliği ve yeterli bilince sahip
olmamaları
 Bölgede turizm planlaması konusunda
yetersiz kalınması
 Bölgede turizm alanında çalışan yeterli
profesyonelin olmaması
 Bölgede
doğa
turizmine
yönelik
uzmanlaşmış seyahat acenteciliği ve tur
operatörlüğünün az ve yetersiz olması
 Turistik
kaynaklara
bağlı
turizm
faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine yönelik
vizyon eksikliği
TEHDİTLER (T)

Bölgede düzenlenen festivaller
Bölgeye has yemek kültürü
Tortum nehrinde rafting, yelken, kano,
kürek
gibi
su
sporlarının
gerçekleştirilebilmesi
Kendine özgü otantik ahşap evlerin
varlığı
Bölgenin kendine has el sanatlarının
olması
Doğa turizmini destekler tarihi, kültürel,
folklorik değerlerin zenginliği

FIRSATLAR (O)

Ulaşım








Bölgenin bulunduğu coğrafi lokasyon
nedeniyle güvenlik açısından riskli olarak
Bölgenin Doğu Karadeniz ve Doğu
algılanması
Anadolu’da bulunan illere yakınlığı

Turizmi canlandırmak amacıyla yeni
yapılacak olan yolların bölgenin doğal,
kültürel, tarihi alanlarına zarar verebilme
olasılığı
Altyapı ve Üstyapı Durumu
Farklı turizm türlerini gerçekleştirmek
için gerekli olan tesis ve alt yapı
planlaması için yeterli alanın olması
Turizm ile birlikte yerel halkta çevre
bilincinin oluşması
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Mevcut alt yapının sakin şehir olduktan
sonra bölgeye yönelik oluşan talebi
karşılayamama olasılığı
Bölgede turizmin canlandırılması için
yapılması gereken alt yapı ve üst yapı
yatırımlarının maliyetinin fazla olması
Sürdürülebilirlik kapsamında uygun
altyapı
ve
üstyapı
çalışmalarının

yapılması durumunda doğal, kültürel,
tarihi dokunun değerini kaybetme
olasılığı
Coğrafi ve Doğal Yapı



Bölgenin başka kültür turizmi olmak
üzere çeşitli alternatif turizm türlerini
gerçekleştirmeye uygun olması
Tortum Şelalesinin buz tırmanışına
elverişli olması
Bölgenin doğa alanı statüsü taşıması
Yöre ve çevresinin sahip olduğu organik
tarım ürünlerine yönelik artan tüketici
talebi
Bölgenin pek çok kuşun göç yolları
üzerinde bulunması
Her mevsim farklı turizm etkinliğinin
yapılabilirliği
Kuş gözlemciliği yapmak isteyen doğaya
saygılı turist sayısının artış göstermesi















Özellikle Tortum gölü ve şelalesiyle
etrafındaki atık ve çöp sorununun
yaratacağı çevre kirliliği
Bilinçsiz
avlanmanın
hayvan
popülasyonunu olumsuz etkileyecek
olması
Doğayı korumaya yönelik gerekli
tedbirlerin alınmaması nedeniyle doğal
çevre üzerinde baskının artması, biyolojik
çeşitliliğin olumsuz etkilenecek olması
Sakin şehir olduktan sonra bölgede
oluşması öngörülen ziyaretçi artışı
nedeniyle taşıma kapasitesinin aşılması
ve doğal alanlarda tahribat yaratma
olasılığı

Tarihsel Değerler




Arkeolojik sit alanlarına sahip olması
dolayısıyla izinsiz yapılaşmaya izin
verilmediğinden
arkeolojik
yapının
bozulmasının önüne geçilmesi
Ekoturizme katılan turistlerin tarihi
alanlara olan ilgilerinin yüksek olması




Kültürel mimari eserlerin tahrip edilmesi
olasılığı
Sakin şehir olduktan sonra bölgede
oluşması öngörülen ziyaretçi artışının
tarihi alanlar üzerinde yaratacağı baskı

Diğer Turistik Çekicilikler






Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi
(DATUR) çalışmaları
Özellikle hafta sonu veya birkaç günlük
kısa tatiller için eşsiz bir alternatif olma
potansiyeli
İlçe halkının turizme bakış açısının
olumlu olması
Yüksek gelir getirebilecek Ornitoloji (kuş
gözlemciliği) açısından önemli bir
potansiyele sahip olması



Bölgede
yapılması
Hidroelektrik Santral Projesi

planlanan

SONUÇ VE ÖNERİLER
Dünya genelinde var olan 208 Sakin Şehirden 11 tanesi Türkiye’de yer almaktadır. Bu
çalışmada, bölgelerin kendine has yapılarını korumayı hedefleyen Sakin Şehirler
Hareketi’nin Türkiye’deki son örneği olan Uzundere bölgesi incelenmiştir. SWOT Analizi
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Tekniği kullanılarak bölgenin turizm açısından sahip olduğu üstün ve güçlü yönlerine
dikkat çekilmiş ve zayıf olduğu yönleriyle, bölge açısından tehdit oluşturabilecek unsurlar
değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre turizm plan ve pazarlamacılarına
sunulabilecek öneriler şunlardır:
 Uzundere’nin turist varışlarını arttıracak en önemli özelliklerinden bir tanesi bölgenin
doğal yapısı, iklimi ve bulunduğu coğrafya gereği pek çok turistik ürün çeşidinin bir arada
gerçekleştirilebiliyor olmasıdır.
 Uzundere ilçesi, insanların karmaşıklaşan yaşam ve yoğun çalışma
temposunda dış faktörlerin yarattığı baskıdan uzaklaşma ihtiyacını
karşılayabileceği önemli kırsal turizm merkezlerinden biri olduğu
söylenebilir. Özellikle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı işbirliğiyle yürütülen “Doğu Anadolu Turizm
Geliştirme Programı” kapsamında bölgede belirlenen 8 yürüyüş rotası
turistlerin bölgede kırsal turizm aktiviteleri gerçekleştirmelerine olanak
sağlamaktadır.
 Daha önce pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bölge, bu
medeniyetlerden kalan kiliseleri, tarihi eserleri, peri bacaları, 200-250 yıllık
ahşap ve karlanguç evleri, camileri ve kaleleri ile kültür turizmi faaliyetleri
açısından önemli bir potansiyele sahiptir.
 Uzundere bulunduğu coğrafi konum gereği pek çok kuşun göç yolları
üzerinde yer almaktadır. Aynı zamanda iklimi de bölgede kelebek göçünü
izlemeye olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bölge kuş gözlemciliği turizmi
açısından da son derece elverişlidir.
 Tortum Nehri ve Şelalesi bölgeyi hem manzara hem de su sporları açısından
önemli merkezlerden biri haline getirmektedir. Özellikle kano, kürek,
rafting gibi sporların yapıldığı Tortum Nehri su sporları turizmi açısından
önemli bir parkurken; Tortum Nehri ve Şelalesi’nin etrafındaki mesire
alanları da eşsiz manzarayı izlemeye olanak sağlamaktadır.
 Bölgede yetişen 17 endemik meyve ve yine bölgeye has sebzeler bölgede
agro-turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır.
 Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum
Palandöken ile dünyanın üçüncü en yüksek şelalesi olan ve üzerinde buz
tırmanışı yapılabilen Tortum Şelalesi arasında yaklaşık 75 km’lik bir mesafe
bulunmaktadır. Bu nedenle bölge hem buz tırmanışı yapmak isteyenler hem
de kış turizmine katılmak isteyenler için son derece uygundur.
 Önemli doğa alanı statüsünde yer alan Uzundere’de vaşak, yaban kedileri
gibi yaban hayvanları yaban hayatın gözlemlenmesine olanak tanımaktadır.
Yukarıda ifade edildiği üzere Uzundere bölgesi turistik ürün çeşitlendirmesi açısından
önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyeli değerlendirme konusunda bazı
sorunlar saptanmıştır. Bu sorunların başında henüz bölgenin sahip olduğu bu potansiyelin
fark edilmemiş olması ile bölgede gerçekleştirilen turistik girişimlerin profesyoneller
tarafından planlanmaması, yürütülmemesi ve sadece yerel bazı girişimler ölçeğinde
kalmasıdır. Bu durumun zaman içinde plansız gelişim göstererek bölgenin Sakin Şehir
olma özelliğine zarar vereceği düşünülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de Sakin Şehir olma
unvanını alan Uzundere’nin turizm plan ve politikacıları tarafından en yüksek verimi
sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu noktada başta
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Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin turizm akademisyenleri olmak üzere turizm
profesyonelleri, İl Turizm Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı bölgenin turizm
potansiyelini geliştirmek ve turistik talebi arttırmak için ortaklaşa çalışmalar
yapmalıdırlar.
Diğer taraftan karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de Uzundere’nin Palandöken gibi
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden birine son derece yakın olmasına karşın
bölgenin tanıtımı ve pazarlanması konusundaki eksikliklerdir. Özellikle kış aylarında
Palandöken’e gelen kış turizmi ziyaretçilerine Uzundere’nin tanıtımının yapılması bölgeye
olan turizm talebini arttıracaktır. Uzundere’nin turistik ürün çeşitlendirmesi açısından
potansiyelinin değerlendirilmesinde özellikle seyahat acentalarına da önemli görevler
düştüğü düşünülmektedir.
 Uzundere’nin en önemli özelliklerinden biri de bölgenin kendine has yöresel
dokusudur. Özellikle bölgede yetişen organik ürünler, endemik meyve ve sebzeler,
alabalık çiftlikleri, yöresel yemekler ile düzenlenen çeşitli festivaller bölgeye Sakin Şehir
olma özelliğini katan önemli kriterlerdir. Doğal ürünlere ve yöreselliğe olan ilginin gittikçe
arttığı düşünüldüğünde özellikle yöresel yemekler, festivaller ile endemik meyve ve
sebzelerin tanıtımının yapılmasının bölgeye olan talebi arttıracağı düşünülmektedir.
Uzundere’nin Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerine yakınlığı göz önünde
bulundurulduğunda öncelikle bu bölgelerden başlanarak tanıtım çalışmaları
hızlandırılmalı, hafta sonu düzenlenecek olan birkaç günlük turlarla bölgeye talebin
arttırılması sağlanmalıdır.

Bir turistik destinasyonun başarısını etkileyen en önemli faktörlerden birinin alt yapı
ve üst yapı yatırımlarının yeterliliği olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bölgeye
gelecek olan turistlerin birincil ihtiyacı olan konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için
gerekli üst yapı yatırımlarının yapılması gerekmektedir. Konaklama ihtiyacını gidermek
için özellikle bölgenin Sakin Şehir olma özelliğine bağlı olarak otantizmi de koruyacak
şekilde bölgeye has Karlanguç Evler’in kullanılabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan
bölgenin kendine has yöresel yemeklerinin sunulacağı, bölgenin otantik yapısını temsil
eden ve bu yapıya uygun restoranlar tasarlanmalıdır.

Bölge tarihi ve kültürel açıdan son derece önemli kaynaklara sahiptir. Bu kaynakların
değerlendirilebilmesi için ilçede bulunan tarihi kilise kalıntılarının bir an önce koruma
altına alınması ve gerekli restorasyon çalışmalarının başlaması için Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile iletişime geçilmeli, bu yapılar ziyarete açılmalıdır.

Bölgenin Sakin Şehir olma özelliğini koruması ve mevcut otantik yapısını devam
ettirmesi ancak bölgeye karşı yerel halk ve turistlerin bilinçli davranışları sonucu
gerçekleşecektir. Bu nedenle yerel halktan başlamak üzere çevre koruma bilinci arttırılmalı
ve başta Belediye olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların çevre kirliliği, çöp, atık
sorunu, alt yapı problemleri gibi konularda önlem almaları gerekmektedir.

Uzundere’nin sakin bir şehir olarak başarısı, etkin bir destinasyon yönetimi ve pazar
ilişkisi ile yeterli tanıtım ve pazarlama çabalarının sağlanmasına bağlıdır. Destinasyondaki
tüm kaynakların yöresel yapısı korunarak kamu, yerel yönetimler, sivil toplum
kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve meslek örgütlerinin işbirliği ile tanıtılmalıdır.

Mart 2016 tarihinde Türkiye’nin 11. Sakin Şehri seçilen Uzundere’nin önündeki en
önemli engellerden biri bölgede yapılmak istenen “Hidro Elektrik Santral Projesi”dir.
Uzundere Sakin Şehir seçildikten sadece bir ay sonra 12 km boyunca nehrin yatağını

1550

değiştirecek ve suyun önemli bir bölümünü alacak olan Hidroelektrik Santral Projesi
gündeme gelmiştir. Hala Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde olan projenin
hayata geçmesi durumunda bölgenin ekosistemi bozulacak, Tortum Nehri’nde
gerçekleştirilen su sporları önlenecek, kuşlar göç yollarını değiştirecek ve bölgede organik
tarım yapılamayacaktır. Dünya genelinde pek çok kent Sakin Şehir olmak için yarışırken,
Sakin Şehir olarak seçilmiş bir bölgeye bilinçli olarak zarar vermek hem ekolojik sistemin
bozulmasına hem de bölgenin Sakin Şehir olma özelliğini kaybetmesine ve turist kaybına
neden olacaktır.
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ÖZET
Müşteri çalışan ilişkisinin en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelen turizm
sektöründe küreselleşmenin de etkisiyle artan rekabet koşullarından dolayı nitelikli insan
kaynağına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla
ülkemizde turizm eğitimini farklı düzeylerde (orta öğretim kurumları, yüksekokullar,
fakülteler, enstitüler) eğitim veren kurumlar bulunmaktadır. Bu çalışmanda turizm
eğitimi alan lisans öğrencilerinin kariyer hedefleri ve sektörden beklentilerinin ortaya
konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla lisans düzeyinde eğitim veren Akçakoca Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda eğitim gören dördüncü sınıf öğrencilerinden
öğrenci ile yüz yüze yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak öğrencilerin kariyer
hedefleri ve sektör beklentileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda son sınıf
öğrencilerinin kariyer hedefleri ve sektörden beklentileri ortaya konulmuştur. Araştırma
sonuçları, öğrencilerin, turizm sektörünün kariyer olanakları ve kendi kariyer hedefleri
hakkında net bir fikre sahip olmadıklarını göstermiştir. Bununla beraber öğrenciler,
turizm işletmelerinden, turizm eğitimi veren kurumlardan, turizmle ilgili meslek
kuruluşlarından ve kamu otoritelerinden çeşitli beklentileri olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm Eğitimi, Kariyer Hedefi, Sektörden Beklentiler.
GİRİŞ
Günümüz ekonomik sistemlerinin önemli bir parçası olan turizm sektörü emek yoğun bir
alan olmakla beraber müşteri-çalışan ilişkisinin ön safhada yer aldığı hizmet sektörünün
en büyük iş koludur. Dünya üzerinde yaklaşık 266 milyon kişinin istidam edildiği, 7
trilyon dolar hacmi olan bu devasa sektör dünya ekonomisinin %9,5’ni oluşturmaktadır.
Bu sektörün global ekonomideki payı Türkiye ekonomisinin yaklaşık 8,5 katıdır(WTCC,
2014; UNWTO, 2014 ve IMF, 2014). Küreleşmenin etkisi ve insanların dinlenmeye olan
ihtiyaçlarının artmasından dolayı turizm sektörünün 2023 yılında şu an olduğunun iki
katına çıkacağı çeşitli finans örgütleri ve dünya turizm örgütünce öngörülmektedir(Ateş,
2014).
Turizm sektöründe, bu durum yatırımcılar ve ülkeler açısından büyük önem arz etmekte
ve bu amaçla da dünya genelinde ve ülkemizde turizm yatırımları yapılmaktadır.
Nitelikli ve eğitimli insan kaynağının varlığı, sektörün verimliliğini ve kalitesini
arttırmaktadır. Ülkemizde turizmde çalışacak nitelikli insan kaynağına olan gereksinimin
fark edildiği 1980’lerden beri bu alanda eğitimli ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için
çeşitli kurslar düzenlenmiş ve farklı düzeylerde eğitim veren eğitim kurumları açılmıştır.
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Böylece sektörün nitelikli insan kaynağı bu kurumlardan mezun olmuş öğrencilerle
karşılanmaya çalışılmıştır. Ancak turizm eğitimi almış mezunların sayısı artmasına
rağmen bu mezunların büyük çoğunluğunun sektörde çalışmadığı görülmüştür(Cömert,
2014).
Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalar, turizm eğitimi alan
öğrencilerin önemli bir bölümünün turizm sektöründe çalışmak istemediklerini veya
turizm sektöründe çalışmaya başladıktan belirli bir süre sonra sektörde çalışmayı
bıraktıklarını ortaya koymaktadır(Duman ve diğ., 2006). Konuyla ilgili olarak Altman ve
Brothers (1995) turizm eğimi alan öğrencilerin %30,6’sının 5 yıl içerisinde; Pavesic ve
Brymer (1990) turizm eğitimi alan öğrencilerin %20’sinin mezuniyetlerinin ilk yılında
%33’ünün ise izleyen 5 yıl içerisinde sektörü terk ettiklerini tespit etmişlerdir.
Türkiye’de yapılan araştırmalarda da benzer sonuçlar ortaya konulmuştur. Milli Eğitim
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı tarafından 19992000 eğitim-öğretim yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre, turizm sektöründe
çalışanların %74,8’inin örgün turizm eğitimi almadıkları ortaya çıkmıştır(METARGEM,
2000: 139). Kuşluvan ve Kuşluvan (2003) lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 397 öğrenci
ile yaptıkları araştırmada, öğrencilerin %33’ünün sektörde çalışmayı düşünmediğini ve
yalnızca yarısının mesleki geleceklerini turizm sektöründe gördüklerini ortaya
koymuşlardır. Ayrıca 2000’le 2010 arasında yapılan bazı araştırmalarda da (King ve
diğ.2000; Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000; Birdir, 2002; Eser, 2002; Gürdal, 2002; Tüylüoğlu,
2003; Kızılırmak, 2003; Duman ve diğ., 2006 ve Pehlivan 2008), benzer sonuçlara
ulaşılmıştır.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB, 2015) verilerine göre Türkiye’
de 13.891.275 kişi 4A (SSK sigorta) kapsamında sigortalı olarak turizmde istidam
edilmektedir. Bu derece istidamı yüksek ve büyük yatırımlar üzerine inşa edilen turizm
sektöründe, turizm eğitimi almış ve bu alanda kariyer yapmak isteyen çok az mezun
bulunmaktadır. Bu da turizm öğrencilerinin kariyer eğilimlerinin ve sektörden
beklentilerinin ne yönde olduğunu gündeme getirmektedir. Bu noktadan hareketle,
çalışmada lisans düzeyinde turizm eğitimi alan birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerin
mezuniyet sonrası kariyer hedeflerinin ve sektörden beklentilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla nitel bir araştırma kurgulanmıştır. Çalışmanın kavramsal
çerçevesini turizmde kariyer ve kariyer olanakları ile turizm sektörünün istihdam
olanakları oluşturmaktadır. Ayrıca turizm eğitiminin sektördeki insan kaynağı ihtiyacını
gidermedeki rolü üzerine değerlendirme yapılmıştır.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Kavramsal çerçeve kapsamında ilk olarak turizm sektöründe kariyer ve kariyer
olanaklarına değinilmektedir. Turizm sektörünün genel yapısı ve sunduğu kariyer
olanaklarının açıklanmasının, turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde ulaşabilecekleri
pozisyonlar hakkındaki farkındalıklarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Turizm Sektörü ve Sektörde Kariyer Olanakları
İnsanoğlu var olduğundan beri çeşitli nedenlerden dolayı seyahat etmiş veya seyahat
etmek zorunda kalmıştır. Eski dönemlerde seyahatler temelde; yiyecek bulma, yeni
barınaklar arama gibi temel dürtüler ile doğal afetlerden kaçma, çatışma, savaş ve
bulaşıcı hastalıklar gibi nedenlerle olmuştur. Günümüzde de bu gibi etkenlerin dünya
nüfusunun bir kısmı üzerinde hala etkisi olmakla beraber, toplam seyahatler içerisinde
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bu etkenlerden kaynaklanan seyahatler geçmişe nazaran çok daha azdır(UNESCO, 2006:
8). Turizm olarak algılanabilecek seyahatlerin başlangıcı, çoğunluğun sandığı gibi tatil
amaçlı değil, bilinmeyeni bilme, görülmeyeni görme ve öğrenme içgüdüsü ile
gerçekleşen kültürel gezilerdir (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005: 101). Fakat ikinci dünya
savaşından sonra hava, deniz ve kara yolu ulaşımının gelişmesi, insanların boş
vakitlerinin artması ve insanların tatili lüks değil de ihtiyaç olarak algılamaya
başlamaları üzerine turizm günümüzdeki halini almaya başlamıştır. Buna bağlı olarak
turizm için birçok tanım yapılmış ve yapılmaktadır. Turizmin bir faaliyet olarak
günümüzde en çok kabul gören tanımı 1963 tarihli Birleşmiş Milletlerin “24 saatten az
olmamak, sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir sağlayıcı herhangi bir uğraşıda
bulunmamak koşulu ile bireyin yolculuk ve/veya konaklamalarından doğan olay ve
ilişkilerin tümüdür.” şeklinde tanımlanmıştır(Tuyluoğlu, 2003: 4).
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren turizm, dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve
genişleyen sektörlerden biri haline geldi(Bahar, 2003). Tüm dünya ülkelerinde kalkınma
ve ekonomik gelişmenin önemli bir parçası olmaya başladı. Ekonomik getirisinin yüksek
olması ve ülkelere prestij kazandırması nedeniyle bir çok ülke turizmde gelişmek ve
pazardan daha büyük pay almak için çeşitli alt ve üst yapı yatırımlarında bulundu,
önemli tarihi ve kültürel miraslarını göz önüne çıkararak hem kültürel hem de ekonomik
açıdan bu sektörden yararlanmaya başladılar. Özellikle Avrupa 2. Dünya Savaşı’nın
oluşturduğu ağır yıkımdan kurtulmak için turizmi adeta bir kurtuluş yolu olarak
kullandı. Gelişen turizm sektörünün zamanla ülkelere ve milletlere sadece ekonomik
değil de kültürel olarak da bir çok faydası olduğu görülmüştür. Bilindiği gibi turizm,
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru gerçekleşmekte ve bu ilişkiler ağında,
turistler de gelişmiş ülkelerin değerlerini gelişmekte olan ülkelere taşıyan kişiler
konumuna gelmektedirler. Bu yolla turizm, gelişmiş toplumların değerlerini
yaygınlaştırarak evrenselleştirmektedir(Boz, 2006). Turizm, dünyada çok sayıda ülkenin
ekonomisinde büyük bir paya sahip; doğal afetler, nükleer kazalar, salgın hastalıklar ve
savaş gibi olağanüstü gelişmeler olmadıkça, yatırımcıların ve ülkelerin sığınabilecekleri
güvenli bir liman konumuna gelmiştir.
Dünya ve ülke ekonomilerinde önemli bir paya sahip turizm sektörü diğer sektörlerden
farklı olarak hem kadın, hem de erkekler için önemli istihdam olanakları sunan küresel
bir sektördür. Sunduğu kariyer olanakları belirli bir ülke veya coğrafyayla sınırlı
kalmamaktadır. Turizm sektöründe çalışan ve kariyer yapmak isteyen bir kişi bu mesleği
dünyanın hemen her ülkesinde icra edebilmektedir. Turizm sektörünün sunduğu kariyer
olanaklarının açıklanmasından önce kariyer kavramı ve bu kavrama yüklenen anlamların
belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.
Günümüzde teknolojik gelişmeler ve küreselleşme süreci, toplumların yapısı, ekonomi,
uluslararası ilişkiler ve ticarette önemli değişimler meydana getirmiştir. İş önceliklerinin
değişmesi sonucunda değişen organizasyon yapıları ve iş tanımları kariyer kavramını
gündeme getirmişlerdir(Kabadayı, 2013). İşletmeler ve çalışanlar açısından önemli olan
bu kavram, gerek tanım olarak gerekse kariyerin başlangıç noktası olarak bireylerin
kafasında soru işaretleri oluşturmaktadır. Kimilerine göre kariyer, kişilerin iş hayatına
atıldıktan sonra yaptıkları işler ve bu işlerdeki başarıları veya başarısızlıkları olarak
görünmektedir. Kimilerine göre ise kariyer bireyin iş hayatından önce kendisini geleceğe
hazırlamak için aldığı eğitimler, staj deneyimleri ve üstlendiği sorumluluklarla başlayan
süreçtir. Kariyer toplum içerisinde o kadar önemli bir yer almıştır ki insanlar tanıştığında
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sordukları ilk sorulardan biri kariyer ile ilgilidir. Hatta küçük çocuklarla yapılan
sohbetlerde en çok sorulan sorulardan biri de “Büyünce ne olacaksın?”dır.
Topluma bu derece yerleşmiş olan kariyer kavramı, farklı şekillerde tanımlanmıştır.
Çalışanların iş yaşamları süresince yaptıkları işleri, iş yaşamındaki gelişme ve ilerlemeleri
içeren bir kavram olan kariyer (Bingöl, 2003), kişinin hayatı boyunca süren daha fazla
para kazanmak, daha fazla sorumluluk, daha fazla statü, güç ve saygınlık elde etmek gibi
hedeflere ulaşmak amacıyla sergiledikleri davranışlardan oluşmaktadır(Bayraktaroğlu,
2008). Bir başka tanımda ise kariyer, bireyin yaşamı boyunca üretken olduğu yolların
çoğunluğunu harcayarak başlangıç yaptığı, geliştirdiği ve genelde çalışma hayatının
sonuna kadar sürdürdüğü iş ya da meslek olarak tanımlanmıştır(Uzunbacak 2004).
Kişinin kariyeri, onun sadece sahip olduğu işler değil, işyerinde kendisine verilen iş
rolüne ilişkin beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmesi için eğitilmesi ve
böylece sahip olduğu bilgi, yetenek ve çalışma arzusu ile o işletmede ilerleyebilmesi
anlamını da taşımaktadır(Beach, 2010).
Kariyer kavramı birçok açıdan bireylerin yaşam şeklini etkileyen bir süreç olduğundan
bu sürecin planlanması bireylerin ileriki dönemlerde daha etkin ve verimli olmasını
sağlar. Kariyer planlama, çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve
fırsatları arasında en uygun ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma
sürecidir. Çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli olmalarını sağlar. Geleceğini
tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek
motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar ortaya çıkar(Barutçugil, 2004). Kariyer
planlamayı etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Kariyer öncelikle insanla ilişkili bir
kavramdır. İnsan, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutta kişilik, kimlik, başarı
ihtiyacı, ekonomik ihtiyaç, beklenti, tatmin, motivasyon, saygı ve statü gibi ihtiyaç
kümelerinin odağında yer almaktadır(Kağnıcıoğlu,2012).
İnsanlar kariyerlerini planlarken, yetenek ve ilgi alanları, ekonomik durumu, eğitimi,
değer yargıları, yaş, cinsiyet, aile, yaşadığı coğrafya, politika ve medya gibi kişisel ve
çevresel faktörlerin etkisiyle kariyer hedefleri belirleyip bu doğrultuda hareket
etmektedirler. Sonuç olarak kariyer bireylerin hayatında önemli bir yere sahip olan erken
yaşlardan itibaren ortaya çıkan ve toplumda kişilerin statüsünün belirlenmesine etki
eden önemli bir faktördür. Kişilerin kariyer hedeflerinin oluşması ve şekillenmesinde
eğitim için şüphesiz ayrı bir parantez açmakta yarar vardır.
“Başarılı olmak, şans işi değil tamamen bilgi işidir.”(William Bass) Bu sözden yola
çıkarak kariyer hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak isteyen her birey, alanında
donanımlı olmalı ve bunun yanında mevcut kariyer olanaklarının da farkında olmalıdır.
Ülkemizde ve dünyada hükümetler tarafından desteklenen ve sürekli gelişim içinde olan
turizm sektörü, özellikle gençler için geniş istihdam alanları sağlamakta ve diğer
sektörlere nazaran daha geniş kariyer fırsatları sunmaktadır. Turizm mezunları için gerek
yurtiçinde gerek yurtdışında faaliyet gösteren; konaklama işletmeleri, seyahat acentaları,
yiyecek içecek işletmeleri ve son zamanlarda büyük yatırımlar yapıp hızla büyüyen
havayolu şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çok geniş kariyer olanakları mevcuttur.
Üniversite eğitimi sürecinde ve mezun olduktan sonraki süreçlerdeki fırsatları iyi
değerlendiren bir bireyin kariyer hedeflerine ulaşmaması için hiçbir neden yoktur.
Turizm Sektöründe Kariyer Yapmada Turizm Eğitimin Rolü
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Kariyer planlamasında eğitimin önemli bir olgu olduğu açıktır. Özellikle de misafir
personel ilişkisinin yoğun olarak yaşandığı, yabancı dil, bilgisayar kullanımı, diksiyon,
bazı teknik ve yönetimsel bilgilerin gerekli olduğu turizm sektöründe kariyer hedefleyen
bir birey için eğitimin önemi yadsınamaz bir gerçektir.
Eğitimin kariyer üzerindeki etkisi ile ilgili olarak Sav (2008), bireysel kariyer planlamada
etkili olan faktörler ve üniversitelerin etkisi üzerine bir araştırma adlı çalışmasında
kariyer yaşamı, okuyarak bir yerlere gelmek isteyen bireylerde bilinçli veya bilinçsiz
olarak girdikleri üniversitedeki eğitimleriyle başladığını belirtmiştir. Çavuş ve Kaya
(2015), de bireylerin kendilerine kariyer alanı olarak seçecekleri alanı etkileyen birçok
faktör (aile, çevre, yetenek, alınan eğitim vb.) olmakla birlikte, özellikle üniversite
düzeyinde belirli bir alanda eğitim-öğretim alan bireyin, ileride eğitim-öğretim gördüğü
alanda kariyer yapmaya bakış açısının ayrı bir önem taşıdığını ifade etmişlerdir.
Turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer planlarına ve sektöre karşı olan tutumlarına
yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aymankuy ve Aymankuy (2013), turizm eğitimi
alan öğrencilerin sektördeki istihdam ve kariyer beklentileri ile ilgili yaptıkları çalışmada
öğrencilerin mezun olduktan sonra sektörde çalışmayı düşündüklerini ancak öğrencilerin
sektörün uzun yıllar çalışmak için uygun olmadığını düşündüklerini ortaya
koymuşlardır. Bunun yanında öğrencilerin sektörde yönetici pozisyonuna gelecekleri ile
ilgili inançlarının olduğu tespit edilmiştir. Yazarların çalışmasında, öğrencilerin sektörde
çalışma koşullarını zor ve yorucu aynı zamanda eğlenceli ve zevkli bulduklarını
göstermiştir. Öğrencilerin turizmde kariyer yapmalarının toplum tarafından saygın
bulunmadığının belirtildiği çalışmada lisans düzeyinde turizm eğitimi almanın bireye
toplumsal itibar kazandırdığı veya kazandıracağı ifade edilmiştir. Son olarak öğrencilerin
öğrenim gördükleri sınıf düzeyi arttıkça, sektöre karşı daha olumsuz baktıkları, staj
dönemlerinin öğrencilerin sektörden uzaklaşmasına yol açtığı ve lisans eğitimini kendi
isteğiyle tercih eden öğrencilerin sektöre ve sektörde kariyer yapmaya daha olumlu
baktıkları tespit edilmiştir.
Dinçer ve arkadaşlarının (2013) meslek yüksekokulu turizm ve otel işletmeciliği programı
öğrencilerinin kariyer planlaması üzerine yaptıkları araştırmada, üniversite
öğrencilerinin turizm sektörüne karşı birçok olumsuz tutumu olmasına rağmen
öğrencilerin turizm sektörüne karşı olumlu tutumlarının daha fazla olduğu belirtilmiştir.
Yazarların yaptığı karşılaştırmalı araştırmada, öğrencilerin kariyer planlamasındaki
farklılıkların üniversitelerin eğitim kalitesi, akademik altyapısı, öğrencilerin nitelikleri,
öğrencilerin aile yapısı, kurum kültürü gibi etmenlerden kaynaklanabileceği ifade
edilmiştir.
Konu ile ilgili bir diğer araştırma da Duman ve arkadaşları (2006) tarafından yapılmıştır.
Yazarlar yükseköğretim (lisans ve önlisans) ve ortaöğretim (lise) düzeyinde turizm
eğitimi almakta olan öğrencilerin, sektörün çalışma koşullarını algılamalarının ve kariyer
beklentilerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapılmışlardır. Çalışmanın
sonuçlarına göre turizm eğitimi alan lisans, önlisans ve lise öğrencileri sektörde kariyer
yapmaya sıcak bakmakta, ancak sektördeki çalışma şartlarını olumsuz olarak
değerlendirmektedirler. Sektör, kariyer olanaklarının değerlendirilmesi bakımından
lisans ve lise öğrencileri önlisans öğrencilerine göre daha olumlu tavır içerisindedirler.
Ayrıca, öğrencilerin turizm eğitimi almayı isteyerek tercih ettiklerinden, turizm
sektöründe kariyer hedefledikleri ve turizmde kariyer yapmayı sosyal statüsü
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bakımından düşük bir iş olarak algılamadıkları, işin doğasını ve çalışma koşullarını ağır,
ücret ve ek gelirleri düşük buldukları tespit edilmiştir.
Sarıışık (2007), turizm sektöründe meslek sahibi olmaya yönelten etkenler üzerine yaptığı
araştırmada Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı ve üç farklı turizm programından (turizm ve
seyahat işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği ve turizm rehberliği) öğrencileri
kapsayan bir araştırma yapmıştır. Buna göre eğitimlerinin başında olan öğrenciler
sektöre karşı daha olumlu görüşlere sahip iken staj durumlarına bağlı olarak öğrencilerin
sektörde çalışmaya bakış açılarının olumsuzlaştığı tespit edilmiştir. Çalışmada
öğrencilerin turizm sektörüne yönelmelerine neden olan faktörler; insanlarla sürekli
iletişim halinde bulunma, farklı kültürleri tanıma ve yeni yerler görme isteği, ücret
yanında prim ve bahşişlerin yattığı vurgulanmıştır. Yabancı dil puanının sektöre
yönelmede olumlu etki yaptığı belirtilen çalışmada, sezonluk işletmelerde sosyal
güvencelerin sağlanmasındaki birtakım yetersizliklerin, öğrencilerin sektöre karşı bakış
açılarını olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir.
Turizm eğitimi alan öğrencilerin turizmde kariyer algılamaları üzerine yapılan bir diğer
çalışmada turizm eğitimi alan birçok öğrencinin, staj döneminde veya sezonluk çalışma
dönemlerindeki edindiği kötü tecrübeler, konakladıkları yerler, birlikte çalıştığı personel
ve üstlerinin niteliği, iş saatlerinin uzun olması, mobbing, ücretlerin azlığı veya
ücretlerini zamanında alamamaları gibi olumsuz etmenlerden dolayı turizm sektöründe
kariyer hedeflemediğine ve başka sektörlere yöneldiği ifade edilmiştir(Güzel ve diğ.,
2014). Lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin sektör ile ilgili
tutumlarının mezuniyet sonrası kariyer seçimine etkisinin araştırıldığı diğer bir
çalışmada (Pehlivan, 2008):


Turizm eğitimi alan öğrencilerin büyük bir bölümü bu bölümü isteyerek
seçmelerine rağmen mezun olduktan sonra turizm sektöründe kariyer
düşünmediği, .



Kişiliğini, sahip olduğu özellikleri, bilgi ve becerilerini turizm sektöründe
çalışmaya uygun bulmayan öğrenciler sektörde kariyer yapmaya daha olumsuz
baktığı,



Öğrencilerin büyük bir bölümünün turizm sektörünün çalışma saatlerinin uzun
ve düzensiz, çalışma koşullarının ise yorucu bulduğu,



Öğrencilerin sektördeki iş görenlerin terfi ettirilmesinde eğitim düzeyinin
dikkate alınmadığını düşündükleri



Öğrencilerin bir kısmının turizm sektörünün toplumda saygın bir iş olarak
görmediğini düşündükleri ortaya konulmuştur.

Ön lisans eğitimi alan turizm öğrencilerinin kariyer değerleri üzerine yapılan bir başka
bir araştırmada yönetsel ve teknik yetkinlik konuları incelenmiştir. Buna göre, teknik
açıdan iş bilgisine sahip turizm öğrencilerin rekabet konusunda kendilerine güveni
yüksek olup kendilerini işlerine verebilmekte ve hizmete daha yatkın olmaktadırlar.
Ayrıca yönetsel ve teknik yetkinliğe sahip öğrencilerin turizm sektöründe daha istekli
çalışabileceklerini ifade edilmiştir(Çarıkçı ve Morçin, 2014)
1980’li yıllara kadar “Fordist-Taylorist” paradigma tarafından bir maliyet unsuru olarak
görülen örgütteki insan unsuru küreselleşme, uluslararası alana taşınan rekabet, gelişen
teknolojiler değişen yönetim modelleri ile birlikte stratejik bir önem kazanmıştır.

1557

İnsanların bilgi, beceri ve yeteneklerini birebir kopyalamak mümkün olmadığından bir
insanın yerini başka bir insanın doldurması kolay değildir. Bu nedenle doğru çalışanları
işe alma, yeni çalışanları işe alıştırma, teşvik edici ve yetkinlik bazlı ödeme sistemleri
kurma, bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirmek için çeşitli eğitimler verme, motivasyon ve
çalışanların işe ve örgüte bağlılığını sağlama gibi işlevleri sayesinde insan kaynakları
yönetimi, firmanın hedeflerine ulaşmasına önemli katkılarda bulunarak firmaya
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlar(Bayat, 2008). Günümüzde, bu rekabet
koşullarının farkında olan birçok turizm işletmesi, işletmeleri bünyesindeki personelin
eğitimi için ciddi yatırımlar yapmakta, işe alım ve terfi gibi süreçlerde turizm eğitimi
almış bireylere karşı daha olumlu bir tutum sergilemektedirler.
Gümüş ve arkadaşlarının(2010) yapmış oldukları otel işletmelerinde personel seçimi,
Bursa ilinde bir uygulama adlı Bursa ilinde faaliyet gösteren iki tane 5 yıldızlı otelde
(Hotel Almira, Kervansaray Oteli) gerçekleştirdikleri çalışmada, otellerin personel seçimi
sırasında dikkate aldığı unsurlar değerlendirilmiştir. Her iki otel de personel seçiminde;
yabancı dil bilgisi, mesleki eğitim, genel kültür, düzgün konuşma, tecrübe gibi niteliklere
dikkat etmektedir. Turizm eğitimi alan ve bu sektörde kariyer hedefleyen her birey,
eğitim gördüğü üniversitenin sunduğu fırsatları değerlendirip bu niteliklere sahip
olabilir.
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın amacı, turizm işletmeciliği ve otelcilik lisans eğitimi alan birinci ve
dördüncü sınıf öğrencilerinin kariyer hedeflerini ve sektörden beklentilerini belirleyerek,
turizm lisans eğitiminin henüz ilk yılında olan öğrenciler ile bitirmeye yaklaşan
öğrencilerin algılarını tespit etmektir. Aldıkları turizm eğitimi ve gördükleri staj
tecrübeleriyle yetkinlik kazanmış öğrencilerin ve mezunların, nitelikli işgücüne olan
ihtiyacın yüksek olduğu turizm sektörüne yönelmeleri üniversitenin amaçlarına ulaşması
ve turizm sektörünün gelişmesi gibi birçok açıdan önem arz etmektedir.
Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme(mülakat) tekniği
kullanılmış, lisans düzeyinde eğitim veren Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu’nda eğitim gören dördüncü sınıf turizm öğrencilerinden 40 öğrenci ile yüz
yüze yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak öğrencilerin kariyer hedefleri ve sektör
beklentileri incelenmiştir. Veri toplama sürecinde araştırmanın amacına ulaşmada uygun
olduğu varsayılan görüşme formu yaklaşımı tercih edilmiştir. Araştırmada veri toplama
aracı olarak görüşme tekniğinin kullanılmasının nedeni, bu veri toplama aracının
kullanılmasıyla esneklik, yüksek yanıt oranı, ortam üzerindeki kontrol, soruların sırası,
anlık tepki, veri kaynağının doğrulanması ile artan geçerlilik, derinlemesine bilgiye
(Yıldırım ve Şimşek, 2005;123-127) ulaşılmasının amaçlanmasıdır. Yüz yüze görüşmeler
sırasında sorular açık uçlu olarak katılımcılara yöneltilmiştir.
Görüşme soruları turizm sektöründe kariyer olanakları ve öğrencilerin aldıkları turizm
eğitiminin kariyerlerindeki etkisine yönelik literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır.
Hazırlanan görüşme formu daha sonra nitel araştırma yöntemleri ve turizm işletmeciliği
alanında akademik çalışmaları bulunan iki akademisyenin görüşleri alınarak
düzenlenmiştir. Görüşmeler Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
proje ofisinde 15.04.2016-20.05.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler
öğrencilerin bilgisi dâhilinde kaydedilmiştir. Kayıtla birlikte görüşme sürecinde önemli
olduğu düşünülen noktalar ayrıca not alınmıştır.
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Araştırmanın amacına uygun olarak katılımcılara yöneltilen açık uçlu sorular şunlardır:


Turizm bölümünü tercih etmenizde hangi faktörler etkili olmuştur?



Mezun olduktan
düşünüyorsunuz?



Turizm sektörünün
düşünüyorsunuz?



Turizm sektöründe kendiniz için bir kariyer hedefi öngörüyor musunuz?



Sizce turizm sektöründe çalışmanın avantajları ve dezavantajları hakkında neler
söylemek istersiniz?



Aldığınız turizm eğitiminin kariyer hedeflerinize katkısını nasıl değerlendirirsiniz?



Turizm işletmelerinden (turizm işletme sahip ve yöneticileri) beklentileriniz
nelerdir?



Turizm sektörü ile ilgili olarak kamu otoritelerinden (kültür ve turizm bakanlığı
gibi) beklentileriniz nelerdir?



Turizm sektörü ile ilgili olarak turizm eğitimi veren eğitim kurumları ve meslek
kuruluşlarından beklentileriniz nelerdir?

sonra

turizm

sunmuş

sektöründe

olduğu

kariyer

çalışma
olanakları

konusunda

neler

hakkında

neler

Elde edilen nitel verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel
analizde, elde edilen daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir ve
yorumlanmaya yönelik çerçeve oluşturur (Altunışık ve diğ., 2005:258). Bu kapsamda
verilerin betimsel analizi için gerekli çerçeve, görüşme formundaki sorular esas alınarak
oluşturulmuştur. Bu çerçevede belirlenen temalar üzerinden öğrencilerin görüşleri
betimlenmiştir.
BULGULAR
Araştırma bulguları görüşme formunda sorulan sorular temel alınarak 9 başlık altında
sunulacaktır. Bu başlıklar temelde iki kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda öğrencilerin
kariyer hedeflerine, ikinci kısımda ise turizm sektöründen beklentilerine yer verilmiştir.
Öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri cevaplar bulgulara temel oluşturmuştur.
Öğrencilerin Turizm Bölümünü Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bulgular ile
ilgili olarak tespit edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir:


Orta öğretimde turizm eğitimi almış olması



Öğretmen, aile ve arkadaşlar gibi sosyal çevresinin tavsiyesi



Turizmin yenilikçi ve sosyal bir meslek olması



Turizm bölümünün seyahat etme ve yurtdışında çalışma olanakları sunması



Turizm mesleğinin yüksek gelir elde edebilme gibi olanakları sağlaması

Bununla birlikte öğrencilerin bir kısmı, turizm bölümünü bilinçsiz bir şekilde tercih ettiği
Turizm bölümlerinin puanlarının diğer birçok bölüme kıyasla düşük olması öğrencilerin
bu bölüme yönelmelerinde en önemli nedenler arasında yer aldığını ifade etmişlerdir.
Görüşmelerde öğrencilerin Mezun Olduktan Sonra Turizm Sektöründe Çalışma Konusundaki
Düşünceleri sorulmuştur. Bu boyutla ilgili öğrencilerin verdikleri cevaplarda;


Çalışma şartları ağır olduğundan sektörde çalışmayı düşünmedikleri



Sosyal hayatı
düşünmedikleri

olumsuz

etkilemesinden
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dolayı

sektörde

çalışmayı



Sektörünün geniş kariyer olanakları sağlamasından dolayı sektörde çalışmayı
düşündükleri



Bazı öğrencilerin ise sektörde çalışıp çalışmama konusunda kararsız oldukları

Ön plana çıkan tespitler arasında yer almıştır.
Bu boyutla bağlantılı olarak, yapılan görüşmelerde öğrencilerin Turizm Sektörünün
Sunduğu Kariyer Olanakları hakkındaki fikirlerine ulaşılmak istenmiştir. Öğrencilerin
verdikleri yanıtlarda öğrenciler sektörün kariyer olanaklarını geniş olarak algıladıkları
tespit edilmiştir. Bunun yanında sektörde kariyer yapmanın da çalışma saatlerinin
uzunluğu, ücretlerin düşüklüğü gibi bir takım zorluklarının olduğu ifade edilmiştir.
Öğrencilerin Sektörde Kendileri için bir Kariyer Hedefi Öngörmeleri ile ilgili soruya ise verilen
cevaplardan “belirli bir zaman geçtikten sonra bir departman yöneticisi olarak çalışmak
isteyen öğrencilerin yanında akademik kariyer ve kamuda çalışmayı düşünen veya
işletmecilik yapmayı hedefleyen öğrencilerin de olduğu” görülmüştür
Öğrencilere turizm sektöründe çalışmanın avantaj ve dezavantajları hakkındaki görüşleri
sorulmuştur. Verilen yanıtlardan elde edilen sonuçlar tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Turizm Sektöründe Çalışmanın Avantaj ve Dezavantajları
Avantajlar
Yabancı dil seviyesinin artması
Kişisel gelişim ve özgüven kazandırması
İş imkânlarının geniş olması
Sosyal çevre kazanma, insan ilişkileri
Maddi getirisi yüksek

Dezavantajlar
Çalışma saatlerinin uzunluğu ve yorucu
olması
Düşük ücret
Özel hayata ve aile hayatına olumsuz
etkileri
Yıpratıcı olması

Öğrencilere Aldıkları Turizm ve Otelcilik Eğitiminin Kariyer Hedeflerine Katkısı sorulmuştur.
Bu konuda öğrencilerin görüşlerinin ikiye ayrıldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin bir kısmı
teorikte aldıkları eğitimin pratikte yetersiz kaldığı görüşünü dile getirirken diğer bir
kısmı ise, aldığı eğitimin yabancı dil öğrenme ve sektörde çalışıp bu bilgileri pekiştirme
konusunda faydalı olduğunu ifade etmiştir.
Araştırmada öğrencilerin turizm sektörünün etkileme kapasitesine sahip farklı
kesimlerinden beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için ilk olarak
öğrencilerin Turizm İşletmelerinden (Turizm İşletme Sahip ve Yöneticileri) Beklentileri
sorulmuştur. Bununla Birlikte öğrencilerin Turizm Sektörü ile ilgili olarak Kamu Otoriteleri
ve Turizm Eğitimi Veren Eğitim Kurumları ve Meslek Kuruluşlarından Beklentileri
sorulmuştur. Bu üç başlık için öğrencilerin verdikleri cevaplar tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2: Turizm Sektörünü Etkileyen Kesimlerden Beklentiler
Turizm İşletmelerinden
Beklentiler

Kamu Otoritelerinden
Beklentiler

Eğitimli bireylerin işe
alım ve terfi gibi
konularda
daha
öncelikli olması

Turizm mezunu haklarının
yasalarla korunması
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Turizm Eğitimi veren
Kurumlar ve Meslek
Kuruluşlarından
Beklentiler
Uygulamalı
eğitimlere
ağırlık verilmesi

Sosyal haklarına saygı
duyulması

Çalışma saatlerinin ve
ücretlerin
iyileştirilmesini
Personele
gereken
değerin verilmesi

Kültür ve turizm bakanlığı
bünyesinde ve ona bağlı
bulunan
kurumlarda
turizm
mezunlarının
çalıştırılması
Çalışma
saatleri
ve
ücretlerle
ilgili
gerekli
denetimlerin
ve
yaptırımların uygulanması
Turizm diplomanın değer
kazanması

Dil
eğitimlerinin
yoğun olması

daha

Her turizm bölümünün bir
uygulama oteli olması

Turizm
mesleğin
saygınlığının arttırılması

Görüşme yapılan öğrencilerin hemen hemen hepsinin ortak düşüncesi, tablo 2’de
belirtilen beklentileri ve ihtiyaçlarından dolayı ihtiyaçlardan ötürü turizmde belli bir
standardizasyonun olması gerektiği yönündedir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırmanın bulgulara göre öğrencilerin büyük çoğunluğu, sektördeki ağır çalışma
şartlarından, düşük ücretten ve aile hayatını olumsuz etkilemesinden dolayı turizm
sektöründe çalışmaya olumlu bakmamaktadırlar. Staj dönemini tamamlamış ve birçoğu
sektörü tecrübe etmiş lisans eğitiminin son senesinde olan öğrencilerin sektörden
beklentilerinin ve sektör algılarının belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmadan elde edilen
bulgular; üniversiteler, sektör ve kamu açısından değerlendirilip ileriye dönük
stratejilerin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir.
Mesleğini benimsemiş, sürekli kendini geliştirme arzusu ve belli bir kariyer hedefi olan
bireylerin varlığı; kendine güvenen, yaptığı işe saygısı olan, karşısına çıkan fırsatların
farkında olabilen donanımlı ve profesyonel iş görenlerin artması, dikkatsizlikten ve bilgi
eksiliğinden kaynaklanan iş kazalarının azalması, kurum içi verimliliğin ve etkinliğin
oluşması gibi birçok yönden önemlidir. Kariyer, çocukluktan başlayıp bireyin
emekliliğine kadar olan süreci hatta emeklilikten sonraki hayatını da önemli ölçüde
etkileyen stratejik bir olgudur. İlk olarak çocukluk çağından başlayıp üniversite seçimine
kadarki süreci kapsayan dönemlerde bireyin kariyer süreçlerinin başlangıcı olarak
görülen meslek seçimi belki de kariyer seçiminin en önemli sürecidir. Bireyin meslek
seçimini etkileyen sosyal çevresinden başta ailelere ve eğitimcilere büyük sorumluluk
düşmektedir. Aileler ve eğitimciler gençlere yol göstermeli ve onları kişisel özelliklerine
uygun ve yapmaktan mutluluk duyacağı meslek seçimine yönlendirmelidirler. Kariyer
yolcuğunda emin adımlar atabilmek için ilk önce iyi bir başlangıç yapıp, hangi yolda
ilerlenmek istendiği belirlenmelidir.
Üniversiteler, kurumsal turizm işletmeleriyle sağlam ilişkiler kurmalı ve gerek uygulama
eğitimleri ve öğrencilerin sektör hakkında bilgilendirilmesi ve kariyer olanaklarının
farkına varmasının sağlanması gerekse öğrencilerinin staj dönemleri veya istihdamları
konusunda bu işletmelerle gerekli adımların atılması gerekmektedir. Diğer bir taraftan
turizm işletmeleri de turizm eğitimi almış veya almakta olan iş görenlere gereken çalışma
ve sosyal(maaş, sigorta, prim, konaklama, yeme-içme vb.) ortamı sağlamalıdır.
Turizm mezunlarının hakları yasalar ile korunmalı ve turizm işletmelerine turizm
mezunlarını çalıştırmaları konusunda gereken teşvik ve yaptırımlar uygulanmalıdır.
Türkiye turizm stratejisi 2023 eylem planın “Turizmin İstediği Nitelikte İşgücü
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Yetiştirilmesinde Özel Sektörün Katılımı” adlı başlığında da vurgulandığı gibi, turizm ve
otel işletmeciliği faaliyetlerinin hukuki çevresinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca
turizm mesleği ile ilgili gerekli asgari niteliklerin tanımlanması, standartların
oluşturulması ve mesleki ünvanlarının korunmasını sağlayacak yasal düzenlemeler
getirilmesi eğitimli nitelikli insan gücünün sektörde daha etkin rol almasına dolayısıyla
hizmet kalitesinin artmasına yol açacaktır
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ÖZET
Hızla küreselleşen ve ekonomik anlamda sınırların ortadan kalkmaya başladığı dünyada
ayırıcı unsurların başında kalite gelmektedir. Dünyada hızla değişim ve gelişim gösteren
sektörlerden biride turizmdir. Türkiye’nin turizm sektöründe ulusal ve uluslararası alanda
rekabet edebilmesinde sektörde çalışanların önemli bir payı vardır. Sektörde kalite
standartlarının artması çalışanların nitelikli olmasına bağlıdır. Hizmet kalitesinin artması
turizmde mesleki eğitimin artması ile doğrudan bağlantılıdır. Mesleki eğitim gören
öğrencilerin aldıkları eğitim sektörde bulunma isteklerinde ve kariyer planlamalarında
doğrudan etkilidir. Kariyer planlaması turizm eğitim alan öğrenciler için büyük önem
teşkil etmektedir. Bu çalışma lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim alan öğrencilerin kariyer
memnuniyetlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Lisans ve ön lisans düzeyinde
eğitim alan öğrencilerin kariyer memnuniyetlerine ilişkin alan yazın taraması önceki
yıllarda yapılmış bilimsel çalışmaların genel değerlendirilmesi üzerine kurulmuş bir
derlemedir. Konuya ilişkin 2006-2016 yılları arasında hazırlanan 22 kısıtlı çalışmaya
ulaşılmıştır. Çalışmalara ulusal literatür taraması sonucu ulaşılmıştır. Değerlendirme 22
çalışma üzerine hazırlanmış ve özeti sunulmuştur. Çalışmanın sonucunda mezuniyet
sonrası sektörde iş bulma ve sektörde yer almaya yönelik olumlu bir tutum görülmektedir.
Ancak insanlar turizmin birçok alanında sektör koşulları hakkında olumsuz tutum
sergilemektedirler. Sosyal, fiziki ve psikolojik açıdan çıkan sonuçlar ve önerilere aşağıda
yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turizm, Turizm Eğitimi, Kalite, Kariyer
GİRİŞ
Turizmin çok çeşitli tanımlamaları olmasına karşın en kabul gören tanımı, WTO tarafından
yapılan: sürekli kalışa dönüşmemek ve gelir getirici hiçbir uğraşıda bulunmamak şartı ile
bireylerin

geçici

süre

konaklamalarından

doğan

olay

ve

ilişkilerin

tümüdür,

tanımlamasıdır (onurhanseker.tr). Turizm ülkelerin olumlu imaj oluşturmasındaki etkili
rolünden dolayı stratejik bir sektördür. Türkiye’nin, en hızlı gelişme gösteren sektörleri
arasında bulunan turizm sektöründe, ülkeler arasındaki rekabet her geçen gün farklı bir
boyut kazanmaktadır. Günümüzde tüketicilerin giderek daha bilinçli olmaları ve hizmette
kaliteye daha fazla önem vermeleri sonucunda “müşteri memnuniyeti” ve “hizmet
kalitesi” kavramları rekabette üstünlük sağlamada en etkili unsurlar haline gelmiştir.
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Emek- yoğun bir sektör olma özelliğinden dolayı turizm sektöründe de müşteri
memnuniyetinin sağlanması ve kaliteli hizmetin sunulmasında iş görenlerin nitelikleri ön
plana çıkmaktadır(Pehlivan,2008).
Turizm sektöründe ki diploma değeri kaygısının ortadan kalkması, turizm eğitimini
tamamlamış bireylerin kariyerlerini bu sektörde ilerletme isteklerini arttıracaktır. Eğitim
öğretim her alana olduğu gibi turizm alanına da ‘’kalite’’ kavramını kazandırmaktadır.
Turizm sektöründe kaliteli hizmetin sunulmasında mesleki eğitimin büyük bir payı vardır.
Mesleki eğitim; bireylerin iş hayatında bir meslek için ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve
iş alışkanlıklarını kazanması sürecidir (Kızılırmak,2015). Mesleki turizm eğitimi ise;
bireylerin turizm sektöründe bir meslek icra etmek için ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve
kazanımların, turizm meslek liselerinden itibaren ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimi ile
verilmesidir (Kozak ve Kızılırmak, 2001).
Türkiye de lisans ve ön lisans düzeyinde güncel mesleki turizm eğitimi istatistiklerine
bakıldığında; 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı itibariyle seyahat, turizm ve boş zaman
faaliyetleri bölümlerinde eğitim gören ön lisans öğrenci sayısı toplamı 18152 olarak
görülmektedir. Bunun 10803’ünü erkek, 7349’unu kız öğrenciler oluşturmaktadır. 20152016 Eğitim Öğretim yılı itibariyle seyahat, turizm ve boş zaman faaliyetleri bölümlerinde
eğitim gören lisans öğrenci sayısı toplamı ise 12216 olduğu görülmüştür. Bunun 7940’ını
erkek 4276’sını kız öğrenciler oluşturmaktadır. Türkiye’de Yükseköğrenim seviyesinde
turist rehberliği, turizm animasyonu, turizm işletmeciliği, turizm işletmeciliği eğitimi,
turizm işletmeciliği ve otelcilik, turizm rehberliği, turizm rehberliği ve seyahat
işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otel yöneticiliği, turizm ve otelcilik,
turizm ve seyahat hizmetleri, turizm ve seyahat işletmeciliği ve turizm yönetimi bölümleri
bulunmaktadır (istatistik.yok.gov.tr). Türkiye’deki 127 üniversitede 354’ü Ön Lisans, 244’ü
Lisans

programı

olmak

üzere

toplam

598

Turizm

Programı

bulunmaktadır

(rehberlik.osym.gov.tr).
Dünyada rekabetin hızla arttığı sektörlerden biri olan turizm sektörü ülkemizde de
uluslararası rekabeti günden güne arttırmaktadır. Her geçen gün ülkemizin turizm
çekiciliğinin katlanarak arttığı görülürken kalite standartları da buna bağlı olarak artması
beklenmektedir. Bu bağlamda: 2023 Turizm Stratejisinde belirtilen hedeflerden biri de,
sürdürülen eğitimin meslek odaklı ve ölçülebilir olmasının sağlanmasıdır (Kültür ve
Turizm Bakanlığı, 2007,s.17). Bu çalışma ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitim alan
öğrencilerin kariyer beklentilerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Konuya ilişkin 20042015 yılları arasında hazırlanan 22 kısıtlı çalışmaya ulaşılmış olunup bu çalışmalar ulusal
literatür taraması sonucu elde edilmiştir. Değerlendirme 22 çalışma üzerine hazırlanmış
ve özeti sunulmuştur.
Ön Lisans Ve Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyeti
ve kariyer beklentilerine İlişkin Alan yazın Taraması
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İlgili araştırma ve çözümlemelerin konuyla ilgili gelecekte yapılacak araştırmalara
kaynaklık edebileceği öngörülmektedir. Yapılan sınırlı sayıdaki araştırmaya ilişkin elde
edilen bulgular Tablo 1.’de sıralanmış ve her biri aşağıda özetlenmiştir. İncelenen
çalışmaların büyük çoğunluğunda anket yöntemi kullanılmıştır.
Tablo 1. İlgili Yazın Künyeleri: Ön Lisans ve Lisans Çalışmaları
Yazarın Adı

Çalışmanın orijinal Başlığı

Yılı

DUMAN Teoman, TEPECİ
Mustafa ve UNUR Kamil

Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim
Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta
Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma
Koşullarını Algılamaları ve Sektörde
Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan
Öğrencilerin Turizm Eğitiminde Yaptıkları
Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir
Araştırma

2006

SARIIŞIK Mehmet

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya
Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu
Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

2007

PEHLİVAN Rabia

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta
Olan Öğrencilerin Sektör İle İlgili
Tutumlarının Mezuniyet Sonrası Kariyer
Seçimlerine Etkisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında
Öğrenim Gören
Öğrencilerin Otelcilik Mesleğine İlişkin
Algıları

2008

Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin İş
Değerleri: Çeşme Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu Örneği
Liderlik Yeteneği ve Kariyer Değerlerinin
Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerindeki
Etkileri
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim
Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Yönelik Bakış
Açıların Belirlemesine Yönelik Bir Araştırma

2011

Meslek Yüksekokulu Turizm Ve otel
İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Kariyer
Planlaması Üzerinde Bir Araştırma: İstanbul
Üniversitesi Ve Gümüşhane Üniversitesi
Örneği
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve
Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek

2013

PELİT Elbeyi ve GÜÇER
Evren

OLCAY Atınç ve ÇELİK
Zafer

AVCI Nilgün

TÜRKAY Oğuz ve SOLMAZ
Seyit Ahmet
BALTACI Furkan,
ÜNGÜREN Engin,
AVSALLI Hüseyin ve
DEMİREL, Osman Nuri
İSTANBULLU DİNÇER,
Füsun, AKOVA Orhan ve
KAYA Fazıl

ERDEM Barış ve KAYRAN,
Mehmet Fatih
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2006

2010

2011

2012

2013

TOKMAK İsmail, TURGUT
Hakan ve ÖKTEM Şükran
AYMANKUY Yunus ve
AYMANKUY Şimal

ÇARIKÇI İlker Hüseyin ve
ERDOĞAN MORÇİN, Sine
KÖROĞLU Özlem

GEZEN Tuba ve KÖROĞLU
Özlem
CÖMERT Menekşe

ŞENTÜRK Ebru ve BURAN
Kevser
TEKİN Ömer Akgün ve
DENİZ İsa
ULAMA Şevki, BATMAN
Orhan ve ULAMA Hülya
PELİT Elbeyi ve KARAÇOR
Musa
ORHAN Abdulkadir

Erdem TEMELOĞLU
Murat AKSU

Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir
Araştırma
Turizm ve Otelcilik Öğrencilerinin
Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin
İletişim Becerilerine Etkisi
Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan
Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla
İlgili Görüşleri Ve Sektördeki Kariyer
Beklentileri (Balıkesir Üniversitesi Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği)
Ön Lisans Turizm Öğrencilerinin Kariyer
Değerleri: Sarıkamış Örneği
Meslek Seçimi Ve Kişilik Özellikleri
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Turizm
Rehberliği Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kariyer
Seçimine Etki Eden Kariyer Çapalarının
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektörde
Çalışmak İstedikleri Alanlar ve Sektördeki
İstihdamda Cinsiyet Ayrımcılığıyla İlgili
Düşünceleri
Ön Lisans Öğrencilerinin Kariyer Değerlerini
Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Turizm Öğrencilerinin Yiyecek Ve İçecek
Departmanına Yönelik Tutumları: Üniversite
Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan
Öğrencilerin Kariyer Algılamalarına Yönelik
Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği
Turizm Öğrencilerinin İletişim Becerileri
Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe
Üniversitesi Örneği
Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi
Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü İle İlgili
Algılarının Çalışma Niyetleri Üzerindeki
Etkisinin Belirlenmesi
Turizm Eğitimi Alan öğrencilerin Kişilik
Özelliklerinin Turizmde Kariyer
Yapma İstekleri Üzerindeki Etkisi: Çanakkale
On Sekiz Mart Üniversitesi Örneği

2013

2013

2014
2014

2014

2014

2015
2015

2015

2015

2015

2016

Duman vd. (2006) çalışmalarında, yükseköğretim ve ortaöğretim düzeyinde turizm
eğitimi almakta olan öğrencilerin, sektörün çalışma koşullarını algılamaları ve kariyer
beklentilerinin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapmışlardır. Yapılan analizlere göre,
öğrenciler işin doğasını ve çalışma koşullarını ağır, ücret ve ek gelirleri düşük
bulmaktadırlar. Öğrencilerin eğitim seviyeleri ve cinsiyetlerine göre sektörün çalışma
koşullarını algılamaları ve sektörde çalışma isteklerine ilişkin düşüncelerinde farklılıklar
ortaya çıkmıştır. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre, sektörde kariyer yapma isteği
açılarından daha olumlu tavır içerisindedirler. Öğrencilerin sektörde çalışma isteklerini
etkileyen en önemli unsurlar olarak kişi-endüstri uyumu-terfi imkanları ve sektörde
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çalışmanın sağlayacağı sosyal statü bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre turizm
eğitimi alan lisans, ön lisans ve lise öğrencileri sektörde kariyer yapmak istemekte, fakat
sektördeki çalışma şartlarını olumsuz olarak değerlendirmektedirler. Elde edilen bulgular
doğrultusunda, günümüzde öğrenciler turizm eğitimi almayı isteyerek tercih etmekte ve
turizm sektöründe kariyer yapmaya sıcak bakmaktadırlar denebilir.
Pelit vd. (2006) yaptıkları çalışmada, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim
Fakültesi’nde turizm eğitimi alan öğrencilerin, turizm işletmelerinde yapmış oldukları
stajlardan memnun olma düzeyleri, stajın onların mesleki gelişimine katkısı ve okulda
almış oldukları mesleki eğitimin staj süresince ise yönelik olarak kendilerine sağladığı
katkıların ne olduğuna ilişkin, öğrenci değerlendirmelerine yer vermişlerdir. Konuyla ilgili
yapılan ankete katılan öğrenciler staj süresince; ücret, sigorta imkanı, hizmet içi eğitim gibi
konuları kapsayan ifadelerde öğrenciler olumsuz görüş bildirerek memnuniyetsizliklerini
dile getirmişlerdir. Oysaki iş tatminini de etkileyen söz konusu bu olanaklardan hoşnut
olmayan öğrencinin mesleğe ilk adım attığı sırada, bu yetersizliklerle karşılaşması, onu bu
sektörden soğutacaktır. Stajın öğrencilerin mesleki gelişimine katkısının ne olduğuna
ilişkin öğrenci görüşleri, “stajın sektörü tanıma, iletişim becerilerinin gelişmesi, kendilerine
olan güven duyguları gibi hususlarda olumlu katkı sağladı” ifadelerine olumlu görüş
bildirmeleri stajın önemli ölçüde katkıları arasında sayılmakla birlikte, özellikle “bu
mesleği sevmeme fayda sağladı” ifadesine ilişkin öğrenci görüşlerinin olumsuz olması “bir
iş görenden maksimum düzeyde verim alabilmek onun isinden tatmin olma durumu diğer
bir deyişle isini sevmesi ile doğru orantılıdır” görüşünün hakim olduğu günümüz modern
örgütlerinde, özellikle emek-yoğun bir sektör olan turizm sektörünün gelecekteki
istihdamının nicel ve nitel kalitesi açısından düşündürücüdür.
Sarıışık (2007) yaptığı çalışmada, meslek yüksekokulu öğrencilerini turizm sektöründe
meslek sahibi olmaya yönelten etkenlerin ortaya konulmasını amaçlamıştır. Ankete cevap
verenlerin “insanlarla sürekli iletişim içerisinde olmaktan hoşlanmalarının”, turizm
sektöründe meslek sahibi olmalarında en önemli etken olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya
çıkan sonuçlardan biri de sektörün tercih edilmesinde öğrencilerin yarısından fazlasının
ailesi ve çevresi tarafından bu sektör hakkında bilgilendirilmiş olmalarıdır. Genel bir
yaklaşımla sektörü tercih eden kız öğrenci sayısındaki artış da bu bilgilendirmenin olumlu
bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin, programlar arası farlılıklara rağmen
yaklaşık 2/3’sinin sektöre ilişkin yükseköğrenimi isteyerek tercih etmelerine rağmen, ilk
beş tercihlerinde bu bölümü seçen öğrencilerin oranının 1/3 olması şaşırtıcıdır. Birinci sınıf
öğrencilerinde bu rakamların daha yüksek çıkmasından dolayı yukarıdaki sonuçla
paralellik gösterdiği söylenebilir. Buna rağmen ikinci bir şansları olması durumunda
tekrar bu bölümü tercih edeceğini belirten öğrencilerin oranı düşüktür. Bu durum
öğrencilerin tam anlamıyla beklentilerine ulaşamadığı şeklinde de algılanabilir. Öğrenciler
sektörde çalışmanın kolay olduğuna katılmamakla birlikte, işlerinde çabuk yükselebileceklerine inanmaktadırlar. Dikkat çeken bir diğer sonuç, demografik özellikler açısından
öğrencilerin farklı beklentiler içerisinde olmalarıdır. Örneğin, cinsiyet açısından
bakıldığında, kız öğrencilerin insanlarla sürekli iletişim kurabilecekleri bir alan olduğu için
sektörü tercih etmelerine rağmen, erkek öğrenciler gelecekte bu sektörde kendi işini
kurabilme beklentisi içerisindedirler. Birinci sınıf öğrencilerinin iş ve iş koşullarını uygun
bulmalarıyla beraber ikinci sınıf öğrencilerinde bu düşüncenin değiştiği görülmektedir. En
ilginç sonuçlardan birisi de staj yapan öğrencilerin işi yeteneklerine uygun bulmaları ve
bu alandaki eğitime devam etme istekleridir.
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Pehlivan (2008) yaptığı çalışmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan
öğrencilerin sektöre yönelik tutumlarının, mezuniyet sonrası kariyer seçimlerine etkisini
belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma sonuçlarına göre, lisans düzeyinde turizm eğitimi
almakta olan öğrencilerin turizm sektörünü kariyer olarak seçmeleri konusunda en etkili
faktör; kişi endüstri uyumu olarak bulunmuştur. Bunun yanında; çalışmaya katılan erkek
öğrencilerin turizm sektörünü kariyer olarak seçme konusunda bayan öğrencilere göre
daha olumsuz tutum içinde olduğu belirlenmiştir.
Olcay vd. (2010) yaptıkları çalışmada, Gaziantep Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin otelcilik mesleğine ilişkin algılamalarını tespit
etmeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre; öğrencilerin otelcilik mesleğine
ilişkin algılamalarının ağırlıklı olarak olumlu olduğu belirlenmiştir. Ankete verilen
yanıtlar incelendiğinde kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla otelcilik mesleğini daha
çok yapmak istedikleri görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin genel eğiliminin
otelcilik mesleğini sevdikleri ve bu mesleğe karşı ilgi duydukları şeklindedir. Araştırmaya
katılan öğrencilerin mesleği içselleştirmede benimsedikleri kişiyi kendilerine örnek ve
model olarak aldıkları görülmektedir. Öğrencilerin araştırmanın en kritik sorularından biri
olan, “Benim için en uygun mesleğin otelcilik olduğuna inanıyorum” sorusuna
“Kararsızım” cevabını verdikleri görülmektedir. Bu durumu öğrencilerin daha
profesyonel iş hayatına atılmadan, öğrenimleri esnasında mesleği bir bütünsellik
içerisinde algılayamamaları, çoğu şeyi şimdiden tam olarak kestirememelerinden
kaynaklandığı düşünülmektedir. “Bütün zorluklarına rağmen otelci olmayı tercih ederim”
sorusunun ağırlıklı ortalamasının “Kararsızım” şeklinde ortaya çıkması bu durumunun
bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, sadece “İşsiz
kalsam da otelcilik yapmam” ve “Otelcilikten nefret ediyorum” soruları öğrencilerin çok
net bir şekilde “Hiç katılmıyorum” ortalamasına sahip iki sorudur. Bu sonuç otelcilik
mesleği açısından memnuniyet vericidir. “Yaşam planlarımı yapmada otelcilik
mesleğinden yararlanıyorum” sorusunun ağırlıklı ortalaması “Kararsızım” şeklinde
ortaya çıkmıştır. Tutum ve ifadeleri ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir
farklılık olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğrenciler otelcilik mesleğini kız öğrencilere oranla
daha sıkıcı buldukları, kız öğrenciler bu mesleği yapmada daha çok istekli ve kararlı
oldukları görülmektedir. Turizm sektöründe erkeklere yüklenen görev ve sorumluluğun
ile erkek personelin çalışma koşullarının ağırlığı, bayan personelin daha ön planda olması
ve genellikle masa başı işlerde istihdam ediliyor olmasının bu sonuçları doğurduğu
düşünülmektedir.
Avcı(2011) yaptığı çalışmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin iş değerlerinin belirlenmesi
ve eğitim aldıkları bölüme göre iş değerlerindeki farklılığı belirlemeyi amaçlamıştır. Elde
edilen bulgular, çalışmaya katılan öğrencilerin büyük ölçüde (%77,9) mezun olduktan
sonra turizm sektöründe çalışmak istediklerini göstermiştir.
Türkay vd. (2011) yaptıkları bu çalışmada, öğrencilerin sahip olduğu kariyer değerleri ve
liderlik yeteneklerinin turizmde kariyer yapma istekleri üzerindeki etkisini araştırmayı
amaçlamışlardır. Bu anlamda, liderlik yeteneğinin kariyer değerleri üzerinde önemli
ölçüde etkili olduğu görülmekle birlikte, turizmde kariyer yapma isteği üzerinde
doğrudan bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Araştırmada sınanan çok sayıda değişken
arasından yalnızca “Yönetsel yetkinlik” kariyer değerinin turizmde kariyer yapma isteği
üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

1569

Baltacı vd. (2012) yaptıkları çalışmada, üniversitede turizm eğitimi alan öğrencilerinin
eğitim memnuniyetinin belirlenmesini ve geleceğe yönelik bakış açılarının tespit
edilmesini amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda öğrencilerin turizm bölümünü bilinçsiz
bir şekilde tercih ettikleri, üst sınıflardaki öğrencilerin gelecek kaygısının arttığı ve
eğitimden duydukları memnuniyetin azaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin yarısından
fazlasının, okudukları bölüme bilinçsiz, daha önceden planlamadan, sadece bir üniversite
okuma düşüncesiyle geldikleri ve günün şartlarında geçerli bir meslek olarak
gördüklerinden dolayı seçtikleri tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin gelecek kaygısı kız
öğrencilere göre manidar şekilde daha yüksektir. Aynı zamanda erkek öğrencilerin
eğitimden duydukları memnuniyet, kız öğrencilere göre daha düşük düzeydedir.
Öğrencilerin okudukları bölüme göre eğitim memnuniyet düzeylerinin ve geleceğe
yönelik bakış açılarının değiştiği anlaşılmıştır. Turizm işletmeciliği bölümü okuyan
öğrencilerin eğitim ve ders memnuniyeti en düşük düzeyde olup, gelecek kaygıları ise
yüksek düzeydedir. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine göre gelecek
kaygıları daha yüksek düzeyde olup, eğitimden ve derslerden duydukları memnuniyet
düzeyinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Sınavda almış oldukları puandan dolayı
okudukları bölümü tercih eden öğrencilerin, gelecek kaygısının daha yüksek ve eğitimden
aldıkları memnuniyet daha düşük seviyede olduğu belirlenmiştir. Ayrıca okudukları
bölümde kariyer yapmaya konusunda da en düşük katılım içerisinde oldukları
anlaşılmaktadır. Okudukları bölümü isteyerek tercih eden öğrencilerin gelecek
kaygılarının daha düşük, eğitimi memnuniyetinin daha yüksek olduğu ve okudukları
bölümde kariyer yapmaya konusunda daha istekli oldukları ifade edilebilir. Okudukları
bölümü, başka seçenekleri olmadığından dolayı tercih eden öğrencilerin, gelecek
kaygılarının daha yüksek, eğitim memnuniyetlerinin daha düşük ve meslekte kariyer
yapma isteklerinin daha belirsiz olduğu söylenebilir. Araştırma sonuçlarında da
görüldüğü üzere öğrencilerin bilinçsiz tercih yapmakta ve bunun bir sonucu olarak
yerleştikleri bölümlerde istedikleri şartları bulamamakta ve gelecekle ilgili karamsar bir
yapıya bürünmektedirler.
İstanbullu Dinçer vd. (2013) yaptıkları çalışmada, İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları bünyesinde iki yıllık turizm ve otel işletmeciliği
eğitimi alan öğrencilerin kariyer planlaması sürecinin ortaya çıkarılmasını
amaçlamışlardır. Katılımcıların çoğu gelecekte turizm endüstrisinde kariyerlerine devam
etmek istediklerini ve uzun dönemli süreçte turizm işletmelerinde üst pozisyonlarda yer
almak istediklerini belirtmişlerdir. Üniversite tercih sıralamasında turizm programını 141
öğrencinin 1-5. sırasında, 25 öğrencinin ise 6 ve üstü şeklinde tercih yaptığını, öğrencilerin
%83,1’inin turizm programını gönüllü olarak seçtiğini, %16,9’unun ise gönülsüz seçtiğini
ifade etmiştir. Öğrencilerin %70,5’inin turizm sektöründe çalışan akraba veya arkadaşının
olduğunu,%29,5’unun ise olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %68,2’sinin turizm
sektöründe akraba veya arkadaşının olmadığını ifade etmiştir. Ancak bu çalışmada turizm
programını öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun mesleği sevdiği ve günümüzde geçerli
bir meslek olduğu için tercih ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca öğrencilerin yarısında fazlası
turizm programı tercih aşamasında çevrenin baskı ve etkisi altında kalmadığını ifade
ederek bilinçli bir tercih yapmış olduğunu belirtmiştir. Lisans ve ön lisans öğrencileri
üzerine yapılan birçok çalışmada gelecekte öğrencilerin kariyer yapma oranın beşte üçü
şeklinde olduğu, ancak bu çalışmada öğrencilerin beşte dördünden fazlası turizm
endüstrisinde kariyer yapmak istediğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların turizm
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endüstrisine yönelik olumlu bir tutum sergiledikleri söylenebilir. İki üniversite öğrencileri
arasında yapılan karşılaştırmalarda; İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin Gümüşhane
Üniversitesinde okuyan öğrencilere göre daha fazla sayıda, turizm programı eğitimine
devam etmek istedikleri saptanmıştır. Ayrıca Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin
¼’ünün gelecekte turizm endüstrisinde çalışmak istemediği ortaya çıkmıştır. Gümüşhane
Üniversitesi öğrencilerinin turizm bir kariyer olarak seçmiş olduğundan mutlu olmadığını
ve endüstride çalışma imkânlarının az olduğunu ifade etmişlerdir. İstanbul üniversitesi
öğrencilerinin gelecek on beş yılda kendilerini nerde görmek istediği sorusuna %81,6’sının
üst kademede, %8,8’inin orta kademede görmek istediklerini belirtirken, Gümüşhane
Üniversitesi öğrencileri aynı soruya, % 58,5 oranında üst kademede ve %19,5 oranında orta
kademede görmek istedikleri şeklinde cevap vermişlerdir. İstanbul Üniversitesi
öğrencilerinin mezun olduktan sonra İstanbul’un hem çalışıp hem de eğitimlerine devam
etme fırsatını sunması nedeni ile öğrencilerin geleceğe dair kariyer planlamasına pozitif
yönde etki ettiği söylenebilir.
Erdem vd. (2013) yaptıkları çalışmada, Balıkesir Üniversitesi Turizm işletmeciliği ve
Otelcilik Yüksek Okulu öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörler ve meslek
seçiminde dikkate aldıkları öncelikleri tespit etmeye çalışmışlardır. Bulgulara göre,
öğrencilerin gelecekte turizm sektöründe çalışmaya yönelik tutumları, bir süre çalışmayı
düşündükleri yönündedir. Öte yandan, öğrencilerin meslek seçimini etkileyen en önemli
faktör, kariyer beklentisidir. Bunu, kişisel özellikler faktörü takip etmektedir. Öğrencilerin
meslek seçiminde en az etkili olan faktör ise, aile ve çevre etkisi, olarak saptanmıştır.
Öğrencilerin yaşı ile meslek seçimini etkileyen faktörler arasında anlamlı bir ilişki
bulunmazken; cinsiyet ve öğrenim gördükleri bölüm gibi demografik değişkenler ile
meslek seçimini etkileyen bazı faktörler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Öğrencilerin bölümlerini isteyerek seçtikleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte,
öğrencilerin yarısından fazlasının (% 57,4),seçtiği meslekten memnun olma konusunda
kararsız bir tutum içinde oldukları dikkati çekmektedir. Öte yandan, öğrencilerin
mezuniyetten sonra turizmde çalışmaya yönelik tutumları, bir süre çalışmayı
düşündükleri yönündedir (% 32,7). Yaklaşık her dört öğrenciden biri ise, (% 26,6),
gelecekte kesinlikle turizmde çalışmayı düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Tokmak vd.(2013) yaptıkları çalışmada, turizm öğrencilerinin sosyotropik kişilik veya
otonomik kişilik özelliklerinden hangisine yakın oldukları, iletişim becerileri ile bu kişilik
özelliklerinin ve iletişim becerilerinin; cinsiyet, yaş ve eğitim seviyesine göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek, ayrıca söz konusu kişilik özelliklerinin iletişim
becerileri üzerinde olumlu/olumsuz etkilerinin bulunup bulunmadığını araştırmışlardır.
Sosyotropik ve otonomik kişilik özelliklerinin alt faktörlerinin iletişim becerileri
üzerindeki etkisi incelenirken regresyon analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre
Sosyotropik Kişilik Özelliklerinin alt boyutlarından olan “Ayrılık Kaygısı” ile “Başkalarını
Memnun Etme Kaygısı” ve Otonomik Kişilik Özelliklerinin alt boyutlarından olan “Kişisel
Başarı”nın “İletişim Becerileri”ni anlamlı ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir.
Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre; bayan öğrenciler daha çok sosyotropik kişilik
özellikleri gösterirken erkek öğrencilerin daha otonomik kişilik özellikleri gösterdikleri
belirlenmiştir. Katılımcıların iletişim becerilerinin bu üç değişkene göre farklılaşıp
farklılaşmadıkları incelendiğinde ise bayan öğrencilerin iletişim becerilerinin erkek
öğrencilere nazaran daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
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Aymankuy vd. (2013) yaptıkları çalışmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan
öğrencilerin turizm sektöründeki istihdam ile ilgili görüşlerini ve turizm sektörüne yönelik
kariyer beklentilerini tespit etmeyi amaçlamışlardır. Anket kapsamında incelenen
öğrencilerin turizm sektöründeki ücretler ile ilgili değerlendirmelerinde, sektördeki ücret
seviyesi diğer sektördeki ücretler ile aynı düzeyde algılanmaktadır ve sektördeki ücretler
ile prim, bahşiş gibi ek ücretler yeterli ve tatmin edici görülmemektedir. Öğrencilerin
turizm sektörüne toplumun bakışı ile ilgili değerlendirmelerinde, turizmin toplumda
önemli ve itibarlı bir sektör olarak görülmediği, sektörde çalışmanın da toplumda
saygınlığının olmadığı belirtilirken, lisans düzeyinde turizm eğitiminin bireye toplumsal
itibar kazandırdığı/kazandıracağı ifade edilmiştir. Turizm sektörüne yönelik kariyer
beklentileri ile ilgili değerlendirmelerinde, mezuniyet sonrası sektörde çalışmayı
düşündükleri ancak, sektörün uzun yıllar çalışmak için uygun olmadığını belirtilmiştir. Bu
sonuç bir süre sonra lisans turizm eğitimi almış iş gücünün sektörden ayrılacağının,
sektördeki işlerin bir kariyer basamağı olarak görüldüğünün bir göstergesidir. Ayrıca
öğrencilerin sektörde yönetici pozisyonuna gelecekleri ile ilgili inançları da olumlu bir
sonuçtur. Ayrıca henüz staj yapmamış öğrenciler, staj yapmış öğrencilere göre sektöre ve
sektörde kariyere daha olumlu bakmaktadırlar. Öğrencileri sektörü tanımasına ve sektöre
adapte etmeye yönelik olan stajların, öğrencileri sektörden uzaklaştırdığı anlaşılmaktadır.
Çarıkçı vd. (2014) yaptıkları çalışmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin kariyer
değerlerinin ne ve hangi düzeyde olduğunun belirlenmesini amaçlamışlardır. Sonuçta,
öğrencilerin en yüksek tutumlarının girişimci yaratıcılık değerinde olduğu, girişimci
yaratıcılık değerinin cinsiyete, yönetsel yetkinlik değerinin ise medeni duruma göre
farklılaştığı, yönetsel ve teknik yetkinlik değerlerinin saf meydan okuma ve hizmete
adanmışlık değeri ile otonomi değerini etkiledikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, erkek ve kadın öğrencilerin girişimci yaratıcılık değerlerinde anlamlı
fark olduğu görülmektedir. Buna göre, erkek öğrencilerin girişimci yaratıcılık değerine
ilişkin ortalama puanları daha yüksektir. Ön lisans turizm öğrencilerinin kariyer
değerlerinin araştırıldığı bu çalışmada öğrencilerin kariyer değerleri tutum düzeyleri
incelendiğinde en yüksek tutum girişimci yaratıcılık değerinde ortaya çıkmıştır. Buna
göre, turizm öğrencilerinin bilgi ve birikimlerini kendi işyerlerini kurmak için kullanma
eğiliminde oldukları, kariyerlerinde kendi fikirlerinin ürünü olan işlerle uğraşmayı
önemsedikleri ve kendi işyerlerine sahip olmayı kariyerlerinin bir parçası olarak
gördükleri söylenebilir.
Köroğlu (2014) yaptığı çalışmada, turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin meslek seçimi
ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlamıştır. Ayrıca rehberlik
öğrencilerinin kişilik özelliklerinin rehberlik mesleğine uyumu açısından
değerlendirilmesi de amaçlanmaktadır. Araştırma sonucunda turizm rehberliği eğitimi
alan öğrencilerin baskın kişilik özelliklerinin “Gelişime açıklık” ve “Özdenetim/Sorumluluk” olduğu, ayrıca meslek seçimi ile kişilik özelliği arasında olumlu
düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanların çoğunluğunu kız öğrenciler
ile 20-22 yaş grubu arasında bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Bununla birlikte
katılımcıların devam etmekte oldukları sınıflara göre dağılımlarının birbirine yakın
olduğu söylenebilir. Katılımcıların çoğunluğunun mesleklerini kısmen isteyerek seçtikleri
ve seçtikleri meslekten memnun oldukları ve mezun olduktan sonra rehberlik mesleğini
yapmak istedikleri görülmektedir. Kişilik özellikleri incelendiğinde öğrencilerin rehberlik
mesleği ile uyumlu kişilik özellikleri sergiledikleri söylenebilir. Araştırmada ortaya çıkan
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bir diğer sonuç ise katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinden sınıfı, bölümün
seçilmesinde etkili olan durum, seçilen meslekten memnun olma durumu ve eğitimin
tamamlanmasından sonra rehberlik mesleğini yapma düşüncesi ile meslek seçimi arasında
anlamlı farklılıklar ortaya çıkmasıdır. 4. sınıf öğrencilerinin diğer sınıflarda öğrenim gören
öğrencilere göre rehberlik mesleğini daha çok “başkalarının önerisi” üzerine seçmiş
oldukları; mesleği isteyerek seçen öğrencilerin diğerlerine göre “mesleği sevilmesi”
konusunda daha fazla olumlu görüş bildirdikleri; seçilen meslekten duyulan memnuniyet
düzeyi arttıkça “mesleğin sevilme” düzeyinin de arttığı ve eğitimin tamamlanmasından
sonra rehberlik mesleğini yapma düşüncesi olumlu düzeye yaklaştıkça “mesleğin
sevilme” düzeyinin de arttığı tespit edilmiştir.
Gezen vd. (2014) yaptıkları bu çalışmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin meslek ve
kariyer seçimine etki eden kariyer çapalarının belirlenmesini amaçlamışlardır.
Araştırmada ayrıca öğrencilerin demografik özellikleri ile kariyer çapaları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığı da belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda turizm
eğitimi alan öğrenciler için teknik fonksiyonel yetkinlik, hayat tarzı, girişimcilik ve özerklik
ve otonomi kariyer çapalarının diğerlerinden daha önemli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
bu kariyer çapalarının, öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, mesleği seçmede etkili olan durumu ve
mezun olduktan sonra mesleği yapma isteğine göre farklılıklar gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Ankete katılanların çoğunluğunu erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Bununla
birlikte katılımcıların devam etmekte oldukları sınıflara göre dağılımlarının birbirine
yakın olduğu söylenebilir. Katılımcıların çoğunluğunun mesleklerini kısmen isteyerek
seçtikleri ve seçtikleri meslekten memnun oldukları, bulunla birlikte mezun olduktan
sonra mesleği yapmak istedikleri görülmektedir. Kariyer çapaları arasında da turizm
öğrencileri için en önemli çapanın teknik fonksiyonel yetkinlik olduğu dikkat çekmektedir.
Araştırmaya göre erkek öğrenciler için “Girişimcilik” kariyer çapasını kız öğrencilere göre
daha önemlidir. Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç ise mezun olduktan sonra
mesleği yapmak istiyor musunuz sorusunu evet olarak yanıtlayan öğrencilerin, belirtilen
kariyer çapalarını hayır ve belki olarak yanıtlayan öğrencilere göre daha fazla
önemsedikleri sonucudur.
Cömert (2014) yaptığı çalışmayı, turizm işletmeciliği eğitimi alan son sınıf öğrencilerinin
sektörde çalışmak istedikleri bölümler ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkartmak ve bu
tercihlerinde cinsiyet faktörünün önemli olup olmadığını belirlemek ve öğrencilerin
turizm sektöründen işe alım ve terfi süreçlerinde cinsiyet faktörü hakkındaki
düşüncelerini belirlemek amacıyla yapmıştır. Araştırma sonucunda gençlerinin kariyer
olanaklarına paradan daha çok önem vermeleri sonucu anlaşılmaktadır. Çalışmadan çıkan
bir diğer sonuç ise turizm sektörü içerisinde son yıllarda kadın çalışanlar sayısında artış
olduğu görülmesidir.
Şentürk vd. (2015) yaptıkları çalışmada, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu ile Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler
Programlarında okuyan öğrencilerin kariyer değerlerinin demografik değişkenler
açısından farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasını amaçlamışlardır. Araştırmanın
problemini desteklemek üzere yapılan analizler sonucunda ön lisans öğrencilerinin kariyer
değerlerinin; cinsiyet, yaş, okuduğu bölüm, okuduğu yerleşke, okudukları bölümü seçim
şekli ve okuduğu Bölüme kayıt hakkını elde etme şekli değişkenleri açısından farklılık
yarattığı tespit edilmiştir. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre çalışacakları işte
güvenlik ve istikrara daha fazla önem vermekte oldukları görülmüştür. Güvenlik/istikrar,
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girişimcilik/yaratıcılık, saf meydan okuma, kendini adama ve hayat tarzı faktörlerinin
okudukları bölüme göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık yarattığı görülmüştür. Turizm
işletmeciliği bölümü öğrencileri kendi işlerini kurmaya daha fazla eğilimli oldukları da
anlaşılmıştır.
Tekin vd. (2015) yaptıkları çalışmada, turizm eğitimi alan öğrencilerin yiyecek-içecek
departmanına yönelik nasıl bir tutuma sahip olduklarını belirlemeyi amaçlamışlardır.
Araştırma sonucunda; öğrencilerin bu departmana yönelik olarak orta düzeyde olumlu bir
tutuma sahip oldukları ve öğrencilerin tutumlarının bir takım demografik özelliklerine
göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Öğrencilerin yiyecek-içecek departmanına yönelik
genel tutumlarının orta düzeyin biraz üzerinde olumlu olduğunu söylemek mümkündür.
"Yiyecek-içecek departmanının çalışma koşulları" boyutunun içeriği incelendiği zaman;
öğrencilerin bu departmandaki; ücretlendirme, ödüllendirme politikalarını, yöneticilerin;
ehliyetlerini, yetki devri uygulamalarını, astları ile iletişimlerini yeterince olumlu
bulmadıkları söylenebilir. Ön Lisans öğrencilerinin yiyecek-içecek departmanına yönelik
tutumlarının lisans öğrencilerinin tutumlarından çok daha olumlu olduğu belirlenmiştir.
Analizlerden elde edilen bulgulara göre; mezuniyet sonrasında turizm sektöründe
kariyere devam etmeyi düşünen öğrenciler yiyecek-içecek departmanına yönelik çok daha
olumlu tutuma sahiptirler. Departmana yönelik en olumsuz tutum ise mezuniyet
sonrasında turizm sektöründe çalışmayı düşünmeyen öğrencilerde görülmektedir.
Öğrencilerin mezuniyet sonrasında sektörde devam etmeyi düşünmemesinin
sebeplerinden birinin sektördeki koşullara yönelik tutumları olduğu kabul edilecek olursa,
en azından yiyecek-içecek departmanında ki mevcut koşulların bazı öğrencileri bu
sektörden uzaklaştırdığı iddia edilebilir.
Ulama vd. (2015) yaptıkları çalışma, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin
turizm endüstrisine yönelik algılamalarını tespit etmek, bu algılamaların boyutlarını
belirlemek ve belirlenen boyutların demografik değişkenlere göre farklılık gösterip
göstermediğini saptamak amacıyla yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin
turizm endüstrisine yönelik algılamalarının genellikle olumlu olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Yine de katılımcılar turizm endüstrisinin kendine özgü yapısından
kaynaklanan olumsuzlukların farkındadırlar. Öğrencilerin önemli bir kısmı turizm eğitimi
almayı kendi istekleriyle seçtiklerini belirtmektedirler. Dolayısıyla turizm endüstrisindeki
bazı olumsuzluklara rağmen, öğrencilerin genel olarak olumlu algılamalara sahip
olmalarının, turizmi eğitimi alma isteklilikleriyle bağlantılı olduğu sonucu çıkarılabilir.
Turizm endüstrisine yönelik algılama boyutlarını ifade eden faktörlerin; yaş, sınıf, staj
yapma/çalışma, beş ve 15 yıllık kariyer hedefleri gibi demografik değişkenler itibarıyla
farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Genellikle yaşı küçük olanlar daha büyük
yaştakilere, alt sınıfta olanlar üst sınıflara ve staj yapmayan/çalışmayanlar staj
yapan/çalışanlara nazaran belirlenen faktörlere daha yüksek katılım göstermişlerdir.
Pelit vd. (2015) yaptıkları çalışmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin
iletişim becerilerinin belirlemesini amaçlamışlardır. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre,
öğrencilerin iletişim becerilerinin genel olarak yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek iletişim becerilerine sahip oldukları da
araştırmada elde edilen bulgulardandır.
Orhan (2015) yaptığı bu çalışmada, lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin
turizm sektörü algısının çalışma niyetleri üzerindeki etkilerini belirlemeyi, sektörde
yaşanan sorunların öğrencileri mezuniyet sonrasında başka sektörlerde çalışmaya
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yöneltmesinin önlenmesini ve öğrencilerin üniversite eğitimi boyunca harcanan milli
kaynakların heba olma riskinin ortadan kaldırılmasını amaçlamıştır. Kariyerle ile ilgili bu
ifadelere katılımcıların olumsuza yakın görüş bildirmeleri, onların gelecek açısından kaygı
taşıdıklarını göstergesi olarak kabul edilebilir. Turizm sektörünün mevsimlik yapısı,
sosyal hakların yetersiz olması, turizm personeli meslek yasasının olmaması ve çalışma
koşullarının ağır olması iş gören devir oranı arttırmaktadır. Bu durum lisans düzeyinde
turizm eğitimi alan öğrencilerin, turizm mesleğini çevresindeki insanlara tavsiye
etmemelerine sebep olmaktadır.
Temeloğlu vd. (2016) yaptıkları bu çalışmada, ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi
alan öğrencilerin kişilik özelliklerinin turizmde kariyer yapma istekleri üzerindeki etkisini
belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda turizm eğitimi alan öğrencilerin kişilik
özelliklerinin turizmde kariyer yapma isteği üzerinde etkisinin olduğu bulunmuştur.
kişiliğin alt boyutlarından uyumluluk, sorumluluk ve yeniliklere açıklık olma kişiliğine
sahip öğrencilerin; dışadönüklük ve duygusal denge kişiliğine sahip öğrencilere göre daha
fazla turizmde kariyer yapmak istediği bulunmuştur. Katılımcıların %70,3’u turizm
eğitimi almayı isteyerek seçmişlerdir. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre, ön lisans
eğitimi alan öğrenciler, lisans düzeyinde eğitim alanlara göre turizm sektöründe daha fazla
kariyer yapmak istemektedir. Katılımcıların okudukları sınıflara göre kariyer yapma
isteklerini incelendiğinde 4. Sınıf öğrencilerinin turizmde daha az kariyer yapmak isteği
saptanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günden güne değişen insan beklentileri, gelişen teknoloji, turizm sektörünün hızla
gelişmesi, tercih sebeplerinin başlarında kalitenin gelmesi turizm de mesleki eğitimin
önemini her geçen gün arttırmaktadır. Turizmde mesleki eğitimin artması sektörde ki
kalitenin artması ile doğru orantılıdır. Kişilerin sektörde kariyer yapma isteği açısından da
mesleki eğitim ve sektörel kalite önem arz etmektedir. Yapılan literatür taramasında, ön
lisans ve lisans öğrencilerinin kariyer memnuniyetlerine ilişkin farklı değişkenlere bağlı
farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen genel bulgulara göre;
Demografik açıdan değerlendirildiğinde bayan öğrenciler erkek öğrencilere oranla kariyer
yapmaya daha isteklidirler.
Mezuniyet sonrası sektörde iş bulma ve sektörde yer almaya yönelik olumlu bir tutum
görülmektedir. Ancak turizmin birçok alanında sektör koşulları hakkında olumsuz tutum
sergilemektedirler.
Turizm eğitimi isteyerek ve bilinçli tercih edilmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin
bu mesleği tercih etmelerinde alanla ilgilenen ve benimsedikleri kişileri örnek aldıkları
görülmektedir.
Okulun bulunduğu şehrin konumu göz önünde bulundurulduğunda turizmin gelişmiş
olduğu bölgelerde ilgili bölümlerin daha fazla olduğu görülmektedir.
Şehirlerin gelişmişlik düzeylerinin öğrencilerin kariyer planlamalarında etkilerinin olduğu
gözlemlenmektedir. Gelişmiş şehirlerde okuyan öğrencilerin hem öğrenim görme hem de
çalışma fırsatlarının oluşu kariyerleriyle ilgili fikirlerine olumlu etki ettiği gözlemlenmiştir.
Gelişmemiş ya da gelişmekte olan şehirlerdeki öğrencilerin imkan kısıtlamaları nedeniyle
kariyer planlamasında olumsuz etki görülmektedir.
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Bayan öğrencilerin tercih sebepleri arasında ‘’insanlarla iletişim kurma’’ bulunurken,
erkek öğrencilerin tercih sebepleri arasında ‘’iş kurma’’ yer almaktadır. Bayan öğrencilerin
erkek öğrencilere oranla iletişim kurmada daha istekli oldukları gözlemlenmiştir.
Öğretim görevlilerinin ders anlatma biçimleri ve tutumlarının öğrencilerde sektöre yönelik
pozitif bir etki yarattığı gözlemlenmiştir.
Sektör-okul ilişkisi bakımından ders içeriklerinde bir kopukluk olması ve uygulama
alanlarında yetersizliklerin bulunması öğrencilerin sektörde kariyer yapma isteklerinde
olumsuz yönde bir etki yaratmıştır.
Öğrenim düzeylerine ve sınıflarına göre yapılan değerlendirmeye göre elde edilen
bulgulara göre ise;
Ön lisans birinci sınıf öğrencileri ikinci sınıf öğrencilerine oranla kariyer yapmaya daha
fazla isteklidirler.
Lisans 1. ve 2. Sınıf öğrencileri 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine oranla kariyer yapmaya daha
fazla isteklidirler.
Ön lisans ve lisans öğrencileri yaptıkları stajın öğrenimlerine katkısı olduğunu düşünseler
de stajın sosyal ve fiziksel şartlarından memnun değildirler.
Bayan öğrencilerin tercih sebepleri arasında ‘’insanlarla iletişim kurma’’ bulunurken,
erkek öğrencilerin tercih sebepleri arasında ‘’iş kurma’’ yer almaktadır. Bayan öğrencilerin
erkek öğrencilere oranla iletişim kurmada daha istekli oldukları gözlemlenmiştir.
Araştırmaların daha çok öğrencilerin kariyer beklentilerine ilişkin yapılmış olduğu
belirlenmiştir.
2004 yılından bu yana yapılan araştırma sayısı göz önüne alındığında, gelecek yıllarda bu
alanda ki araştırma sayısının artacağı söylenebilir.
Bu çalışma derleme niteliğinde olup mevcut yazındaki ilgili araştırmaların bir sentezi
olarak hazırlanmıştır. Çalışmalar ulusal literatürden derlenmiştir. Bu çalışmanın bundan
sonra yapılacak araştırmalarda araştırmacılara yardımcı kaynaklık edeceğine, turizm
eğitimi almak isteyen ve almakta olan öğrencilere rehberlik edeceğine, söz konusu
bölümün olduğu bütün üniversitelere yardımcı bir kılavuz olacağına inanılmaktadır. Bu
çalışmayla ilgili genel önerilere yapılan alan yazın taraması sonucu aşağıda maddeler
halinde yer verilmiştir.
Turizm sektöründe kalite standartlarının artması için özel ve kamu sektörlerinde diploma
sahibi kişiler istihdam edilmeli ve bunun için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Kanun
düzenleyicilerin yapacakları caydırıcı düzenlemelerle sektörde eğitimli insanların
istihdam edilmesi kolaylaşacaktır. Turizm bölümlerinde okuyan öğrencilerin
gelecekleriyle ilgili endişe duymamaları için yapılacak olan düzenlemeler hem sektörün
kalitesini hem de öğrencilerin kendi alanlarında kariyer yapma isteklerini arttıracaktır.
Turizm alanında eğitim almak isteyen öğrencilere diploma değeri açısından örnek
verilebilecek somut düzenlemeler öğrencilerin meslek seçimlerinde önemli bir rol
oynayacaktır. Böylece ülkemizde kalıplaşmış olan, yalnızca diploma güvencesiyle bile
psikolojik rahatlık sağlayan mesleklerin yanı sıra ülke gelişimine küresel anlamda ciddi
katkılar sağlayan turizm sektöründe de endişesiz bir kariyer gelişimi sağlanacaktır.
Staj dönemi, öğrencilerin sektöre bakış açısının şekillenmesinde büyük önem taşımaktadır.
Staj döneminde yaşanan sorunların en aza indirgenmesi için sektör-okul ilişkisinin
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güçlendirilmesi gerekmektedir. Staj yapmış olan öğrencilerin mülakatları esnasında staj
döneminde yaşadıkları problemlerin belirlenmesi için ayrı bir değerlendirme ve
çözümleme yapılmalıdır.
Öğrencilerin tercihlerinde kişi-endüstri uyumuna önem verilmelidir.
Üst sınıfların önceki dönemlerdeki öğrencilere göre kaygı düzeylerinin fazla olması
gelecekleri ile ilgili endişelerinden kaynaklanmaktadır. Bu konuda sektörün öğrencilere
güven veriyor olması gerekmektedir. Turizm öğrencileri ülkemizde kabul görmüş meslek
öğrencileri kadar kendilerini güvende hissetmemektedirler. Bunun için Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği(TMMOB),Türk Tabipler Birliği (TTB) gibi diploma güvencesi verilen
yapılanmalar oluşturulması gerekmektedir.
Şehirlerin konumları turizm öğrencilerinin endişelerini arttırmaktadır. Turizmin yaygın
olduğu yerlerde turizm bölümü okumaya olan eğilim fazladır. Öğrenciler şehirlerin
ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması için önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle turizm
bölümlerinin olduğu fakat turistik anlamda gelişmemiş şehirlerde öğrencilerin turizmin
gelişmesine katkı sağlaması için imkan sağlanmalıdır. Bu durum hem turizmin gelişimini
sağlayacak hem de öğrencilerin pratikte uygulama yapabilmesine imkan tanıyacaktır.
Yabancı dil yetersizliği turizm öğrencilerinin kariyer planlamaların da önemli bir kriterdir.
Turizm bölümlerinde hazırlık okulunun zorunlu tutulması bu yetersizliği iyileştirmede
atılacak önemli adımlardan olabilir. Öğrenciler hazırlık okuyup okumamayı kendileri
tercih ettiklerinde bir seneyi kendileri için kayıp olarak görebilirler fakat eğitimcilerin dilin
önemi konusunda öngörüde bulunarak bu konuda önlem alması gerekmektedir.
Öğrencilerin eğitim memnuniyetlerine ilişkin incelemeleri arttırmak, belli bir tekrar
sisteminde ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesine dayanarak turizm ve ilgili bölümlerin olduğu
her üniversitede bu çalışmalara yer vermek.
Turizmde mesleki eğitimde kullanılan belli başlı kitapların güncellenmiyor oluşu teori ve
pratiği bir araya getirmede büyük bir önem arz etmektedir.
Turizmde mesleki eğitimin önemi oldukça fazladır. Teknik liselerde alan bilgisi olan
kişilerin istihdam edilmesi eğitimde kalite sağlamamaktadır. Turizm fakültelerinde yıllara
yayılmış bir şekilde pedagojik formasyon eğitimi verilmelidir. Bu durum hem öğrencilerin
eğitim sonrası kariyer endişelerini azaltacak hem de mesleki eğitimin kalite standartlarını
arttıracaktır.
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ÖZET
Turizm hareketliliğine ve turist güdülerine yönelen merak, bugün turizm araştırması
olarak nitelenen çabaların temelini oluşturmuştur. MacCannell’ın sahnelenmiş otantiklik
yaklaşımı turist güdülerini anlamak üzere yapılan ilk çalışmalardan birisidir. Yıllar içinde
turist güdüleri ve turizm hareketlerine katılımın nedenleri üzerine yapılan çalışmalar
önemli bir yazın oluşturmuştur. Zaman içinde otantiğin peşindeki turistten, post-modern
turiste evrilen turiste ve güdülerine yönelik tanımlamalar henüz bu karmaşık olguyu tüm
boyutları ile açıklamaya yeterli olmamaktadır. Bu çalışmada Dawkins’in ortaya attığı mem
analojisi temel alınmıştır. Mem, bir kültürel yayılma birimi ya da bir taklit birimi olarak
tanımlanmaktadır. Oluşturulan kuramsal yaklaşım ile mevcut yazının boşluklarını
doldurma girişiminde bulunulmuş ve kurgusal bir model geliştirilmiştir. Her ne kadar çok
karmaşık bir yapı olsa da, turizmin doğasına yönelik açıklamaları, insanın doğası ile
arasında köprü kurarak yapma iddiasında bulunması açısından mem analojisinin,
turizmin doğasını anlamakta kullanılması, yalnızca turist güdülerinin açıklanması
noktasında bir şans sunmamakta, aynı zamanda turizm pazarlamasına ve turist
davranışlarına da yeni araştırma alanları açma potansiyelini taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mem, turizm, turist güdüleri, turizm hareketliliği.
GİRİŞ
Turizm hareketliliğine ve turist güdülerine yönelen merak, bugün turizm araştırması
olarak nitelenen çabaların temel taşlarını oluşturmuştur. Araştırmacıların turizm
olgusunun temeline yönelen bu meraklarından kaynaklanan ilk büyük tartışmalar ise
otantik kavramı etrafında yapılmış ve bir kısım araştırmacı tarafından hala yapılmaya
devam etmektedir. MacCannell (1973: 91-105), sahnelenmiş otantiklik fikrini, ilk olarak
Goffman'ın (1959: 66-86) ön ve arka bölgeler yaklaşımından yola çıkarak ve biraz da
Boorstin’in (1961), turizmin pseudo olaylara yol açtığıyla ilişkili fikirlerini eleştirerek
ortaya atmıştır. Böylece MacCannell’in turizm alanlarında “otantik olan” (iyi ve arzulanan)
ile “otantik olmayan” (bozulmuş ve hoş karşılanmayan) şeklindeki anlayışları yalnızca
entelektüel tartışmaları domine etmemiş aynı zamanda bilimsel araştırmaların da önemli
bir parçasını oluşturmuştur (Daugstad ve Kirchengast, 2013: 172). Otantiklik kavramı ile
ortaya çıkan tartışmaların bir diğer boyutu ise kültürün metalaşması etrafında yapılmıştır.
Shepherd (2002: 183) kültürün metalaşmasını anlatırken şu çarpıcı örneği vermektedir; “bir
zamanlar batıdan uzakta el değmemiş ve doğal bir mekân varmış; daha sonra bu mekâna
turizm gelmiş; şimdi ise, bir zamanlar saf ve otantik olan bu mekân kirlenmiş ve
metalaşmış…”. Bu anlatının sonucunda ise akla Derviş Bey’in o meşhur ağıtı gelir; “…o iyi
insanlar, o güzel atlara bindiler; çektiler gittiler…1”. Bu noktada Taylor (2001: 15) kültürün,
turizmin bir nesnesi haline geldiğinde metalaşmaya başladığını ve otantikliğinin
azaldığını düşünmektedir. Peki, bu el değmemiş saf ve doğal yerler kirlendi ve
metalaştıysa ve o güzel insanlar çekip gittiyse, akla şu soru gelmektedir “geriye ne kaldı?”

Yaşar Kemal’in “Demirciler Çarşısı Cinayeti (Cilt 1) – Akçasazın Ağaları” romanından
bir alıntı.
1

1580

Bu noktada Picard’ın “Balili kimliği” üzerine yaptığı çalışmasına göz atmakta fayda vardır.
Picard, Balililerin turistik açıdan kültürleri içerisindeki öne çıkmış imgelemleri, bilinçli bir
şekilde, birer kimlik belirteci şeklinde kullanmaya başladıklarını fark etmiştir (1997: 185).
Harrison bu noktada, kültürün özellikle ekonomik değeri ön plana çıkmaya başladığında
ve bununla temsil edildiğinde, yerel halkın gözünde ritüel ve geleneklerinin
değersizleşmeye başladığını öne sürmüştür (Harrison, 1994: 243). Diğer bir yandan Bali
deneyimi (Picard, 1996, 1997), kültürleri yabancılar tarafından takdir edilen yerlilerin de
kar maksimizasyonu ile birlikte kültürlerini tekrar takdir etmeye başladıklarını
göstermiştir. Picard’ın saptamaları ile otantikliğin -belki de şekil değiştirmiş bir
otantikliğin- ne kadar metalaşmış olsa da, hala turizm alanlarında bulunduğundan, belki
de bu metalaşmış kültürün yerliler tarafından sahiplenildiğinden bahsedilebilir. Temele
inildiğinde felsefi açıdan hem Boorstin’e hem de MacCannell’a hak vermek mümkündür.
Peki, otantiği aramak turist hareketlerini açıklamaya yeterli midir? Bu sorunun cevabını
Cohen (1979: 180) farklı özelliklere sahip insanların farklı tiplerde turist deneyimlerini
arzulayabileceğini öne sürerek cevaplamış ve genel turist tipolojilerini tanımlamıştır. Urry
(2002: 121) de post-modern çağda çok çeşitli turist tiplerinin varlığından ve bunların
bazılarının otantik turist deneyimi diye bir şeyin olmadığını düşündüklerinden ve hatta
bazılarının da otantik olmayandan haz aldıklarından bahsetmektedir. Wang (1999: 356) ise
bu görüşü bir ileri aşamaya daha taşıyarak şöyle demektedir; “…post-modernist
araştırmacılar otantik olmamayı bir sorun olarak değerlendirmemektedirler.”
Şayet turistler otantiğin peşinde değiller ise neyi aramaktadırlar, neyin peşindedirler ya da
turist güdülerinin altında yatan temel nedenler nedir? Bu çalışmada, MacCannell’ın
fikirleri milat kabul edilerek –elbette ki daha önceki bazı çalışmaları da unutulmadan- ve
Dawkins’den (1976) de yardım alarak, turist hareketlerinin temelinde yatan nedenleri
anlamaya yönelik yeni bir bakış açısı yakalanmaya ve bazı kurgusal modeller
oluşturulmaya çalışılmıştır.
Otantisizm’den Post-Modernizm’e
MacCannel’ın (1973) sahnelenmiş otantiklik anlayışı turizm araştırmasında, özellikle turist
güdüleri ve turizm ortamları için yeni persfektifler açmıştır. Fakat bu aşamada
MacCannel’ın eleştirilerine maruz kalmış Boorstin’in fikirlerini ve turizmin sosyolojik arka
planını değerlendiren belli başlı bazı başka çalışmaları da göz önüne almakta fayda vardır.
Bu bağlamda erken dönem çalışmalarını değerlendirebilmek için Cohen’in (1984: 374 - 376)
turizm üzerine yapılmış araştırmalar üzerine yaptığı sınıflandırmayı detaylı bir şekilde
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incelemenin faydası dokunabilir. Bu sınıflandırmada Cohen, turizme yönelik yaklaşımları
sekiz boyut altında toplamıştır.

Şekil 1 - Cohen'in (1984: 374-376) turizm araştırma alanları sınıflandırması –temel
alınarak yazar tarafından çizilmiştirBu boyutların ilki turizmin ticari yönlerini ele alan çalışmalardan oluşmaktadır. İkinci ve
dördüncü boyutlar ise genel olarak modern turizm hareketlerini, öncül benzerleri ile
arasındaki bağlar üzerine yoğunlaşarak anlamaya çalışmaktadır. Üçüncü boyutta turizm
hareketleri, serbest zaman aktiviteleri altında değerlendirilmektedir. Bir yönüyle bu
çabalar turizm araştırması için zengin bir kuramsal altyapı da sağlamıştır. Beş, altı, yedi ve
sekizinci boyutlarda ise turizmin sosyo-kültürel etkileri ve turizm hareketleri içerisindeki
sosyo-kültürel etkileşimler incelenmektedir.
Giriş bölümünde bahsedildiği üzere, çalışma kapsamında denenen kuramsal girişim bir
yönüyle MacCannell’ın bahsettiği otantiği arayan turistlerden yola çıkmaktadır. Fakat
bundan önce MacCannel’ın da çalışmasında eleştirmekten geri durmadığı; Boorstin’in,
turizmin sürekli olarak sözde olaylar (pseudo events) yarattığı ile ilgili değerlendirmeler
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ele alınabilir. Boorstin (1964: 77-117), bu değerlendirmelerinde turizm hareketi dışında
başka bir işe yaramayacak rehber kitaplardan, iyi yemek deneyimi vaat eden köşedeki
ucuz kafeteryadan, kendini çok önemli addeden turist rehberinden yola çıkarak modern
turizmin seyahatin sanatsal yanını yok ettiğini; beklenmeyen, macera dolu, inanılmaz vb.
semboller ile yarattığı sözde olaylar ile beklenmeyi vaat eden, -fakat beklenen- tecrübelerin
insanlara sunulduğunu ve Amerikan halkının bu tecrübeleri edinerek seyyahtan turiste
evrildiğini öne sürmektedir.
MacCannell turizm üzerine yapılmış bu gibi sosyal eleştirilere bir noktada muhalif olarak
ortaya koyduğu sahnelenmiş otantiklik anlayışı ile birlikte, turist güdülerine ilişkin yeni
tartışmaların fitilini ateşleyen bir fikri de öne sürmüştür. Bu fikre göre modern insan çeşitli
nedenlerden dolayı otantik olmayan günlük hayatlarından uzaklaşmak istemekte ve
otantiğin peşi sıra gitmektedirler (MacCannell, 1973). MacCannell’ın bu fikirleri diğer
araştırmacılardan iki türlü tepki almıştır; (1) Cohen’in başını çektiği bir kısım araştırmacı
bu fikirleri kendi anlayışları bağlamında yer yer düzeltip, değiştirip yeniden
yapılandırmaya çalışmış, (2) bazıları ise toptan bu fikirleri reddetmiş, görmezden gelmiş
ya da MacCannel’ın anlayışını, alternatif otantiklik yaklaşımları ile değiştirmeye
çalışmışlardır (Lau, 2010: 478). Bu kapsamda Cohen (1988: 373) MacCannell’ın bu
görüşlerini kısmen destekleyerek, otantiği fazlasıyla modern bir değer olarak, modern
toplumu da otantik olmayan bir toplum olarak nitelemiştir. Bu kapsamda Cohen ve
MacCannell’ın otantiklik üzerine görüşleri bir noktada kesişmektedir. MacCannell (1973:
598) turistlerin çeşitli otantik düzeyleri –ki adı geçen çalışmasında altı düzey
tanımlamıştır– şeklinde düzenlenmiş turizm alanlarında sürekli bir sonraki düzeye
geçmenin çabası içerisinde olduklarını söylemiştir. Aslında MacCannell’ın çeşitli otantiklik
düzeylerine sahip olarak tanımladığı bu altı sahnenin en ön kısmında tamamen turistler
için tanımlanmış olan sahnelerin, başka bir tartışmanın konusu olmakla birlikte,
Boorstin’in sosyal eleştirilerinin hedefindeki sahneler olduğu öne sürülebilir. Fakat
Boorstin’in bir başka görüşü olan modern turizmin seyahat sanatını yok ettiğine yönelik
fikirleri, Adler’in (1989) seyahati, icra edilen bir sanat (performed art) olarak
değerlendirdiği çalışmasını ve turist hareketlerini performans olarak niteleyen diğerlerini
akla getirmektedir. Her ne kadar Edensor (2000) gibi bazıları tarafından maceracı bir
girişim olarak değerlendirilse de, Adler’in bu fikirleri, bu çalışmanın erken evrelerinde
yüreklendirici bir rol oynamıştır. Adler (1989: 1369), söz konusu sanatın icracısının günlük
rutininden uzaklaşarak, gözlemler yapabildiğini, kimi göstergelere ulaşabildiğini öne
sürmektedir. Edensor (2000: 325) ise turistleri performans ortaya koyan icracılar olarak
(tourists as performers) tanımladığı çalışmasında, turizm hareketi içerisinde geçirilen
zamanın bir yönünün iş ve görevlerden arınmış, rahatlatıcı bir zaman geçirmek
olduğundan ve bu gibi görüşlerin turizmin memnun edici bir etkinlik ve icra olduğu
tanımlarını da içerdiğinden bahsederek, bu hareketin içinde yer alan koyuvermek fikrinin
kendi otantiğini ortaya çıkarmak ile ilgili olduğunu belirtmektedir. Schieffelin (1998: 197)
turist performansını diğer her tür performans gibi somutlaşmış/cisimleşmiş (embodied)
bir pratik olarak değerlendirmektedir. Urry ve Larsen (2011) bu tip turist deneyimlerinden
bahsederken Amerikan İç Savaşı’nın en kanlı sayfalarından birine ev sahipliği yapan
Gettysburg kasabasını Hewison’dan (1987) aktararak şu örneği göstermektedir:
“…performans boyunca turistler, metinin pasif
okuyucuları değildirler. Turistler, mevcut arka plan
bilgilerini kullanmakta, boşlukları doldurmakta,
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görüşmeler yapmakta ve hayal kurmaktadırlar.
Hizmet sunanlar yalnızca tarih öğretmekle, turistler
de yalnızca geçmiş hakkında bilgi sahibi olmakla
kalmamaktadırlar. Hizmet sunanlar ve turistler bu
etkileşimleri, tarihi görüşmeler, hikâye anlatıları ve
somutlaştırma yolu ile icra etmektedirler…”
Bu örnekte görüldüğü gibi ortaya konan performans ve temsiller, turizmin sahnelenen
doğası gereği tek yönlü olmamakta, bir yanda turistler tarafından sunulan performans
dururken, diğer yanda da ağırlayanlar tarafından sunulan performans yer almaktadır.
Crang (1994) bu tür temsillerde hizmet verenin sunduğu performansı, turizm
çalışanlarının kültürel yapı içerisinde temalandırılmış bir çevre ile harmoni içerisinde, bir
çeşit kast üyesi gibi davranarak sundukları bir tür icra olarak özetlemiştir. Yerel halk ve
turizm çalışanları sahnede icralarını sergileyerek aslında turistlere kültürlerini
sunmaktadırlar. Fakat durum bu tek taraflı iletişimle bitmemektedir. Sahne aynı zamanda
izleyicileri olan turistleri de içine almakta ve bu izleyiciler de oyunculara dâhil
olmaktadırlar. Süreç içerisinde ise bu etkileşimler karşılıklı bir performansı ortaya koyarak
geleceği, diğer bir değişle performansın evrimsel sürecini belirlemektedir. Edensor, bu
karşılıklı performansın turistler tarafından sunulan kısmını şu şekilde anlatmaktadır;
“…turistler ayırt edici şekillerde sembolik çekiciliklerin peşindedirler. İletişim kurarak ve
çeşitli anlatıları tüketerek turizm alanlarında çeşitli şekillerde hareket ederler” (Edensor,
2000: 325). Peki, bu hareketin temel nedeni nedir? Otantiği aramak, farklı yerler görmek,
yeni kişilerle tanışmak, farklı kültürlerde insanlarla ilişki içerisine girmek, kafa dağıtmak,
günlük rutinden uzaklaşmak, insanı sıkı sıkıya saran modern ya da post-modern hayattan
kaçmak, değişik tecrübeler edinmek, rahatlamak, koyuvermek gibi birçok nedenin daha
önceki çalışmalarda ele alındığı görülmektedir. Fakat bu nedenlerin altında yatan ya da bu
nedenleri ortaya çıkaran ve insanın varoluşundan kaynaklanan temel bir neden ya da
nedenler olabilir mi?
MEMETİK BİR ÇABA
Mem (meme), Dawkins (1976) tarafından “The Selfish Gene” isimli kitabının “Memes:
New Replicators” başlığı altında ilk defa bir kültürel yayılma birimi (unit of cultural
transmission) ya da bir taklit birimi (unit of imitation) olarak ortaya atılmıştır (Dawkins,
2006). Bölüm başlığı olarak geçen replikatör (eşleyici) ise, (1) kendi kendinin kopyalarını
yapabilen ya da (2) içerisinde bulunduğu aracı ile ilişkilerinde sahip olduğu üstünlük
sebebi ile kolayca ve otomatik olarak kopyalanan şeye denilmektedir (Burman, 2012: 80).
Oxford sözlüğünde mem, genetik olmayan anlamda (taklit –imitasyon- gibi) geçiş yaptığı
düşünülen, kültürün bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Memler, kültürel idelerin,
sembollerin ya da pratiklerin, yazma, konuşma, ritüeller, jestler ve diğer taklit edilebilir
mimik vb. temalar aracılığı ile bir zihinden diğerine taşınması esnasında, bu taşıyıcı birim
rolünü oynamaktadırlar (Graham, 2002: 196).
Memlere örnek olarak ezgiler, nağmeler, fikirler, atasözleri ya da meşhur olmuş sözler,
giyim modaları, testi ya da bina kemeri yapış şekilleri gösterilebilir. Memler kendilerini,
aynı genlerin spermler ve yumurtalar aracılığı ile kendilerini bir vücuttan diğerine
aktararak gen havuzuna yayıldıkları gibi, bir süreç aracılığıyla –en geniş anlamıyla taklit
(imitasyon) olarak adlandırılabilir- beyinden beyine aktararak mem havuzuna yayılırlar
(Dawkins, 2006: 192). Bu süreç, aklın yardımı olmadan kaostan çıkan bir düzen üreten
akılsız bir süreçtir (Dennett, 1995: 50). Genler gibi memler de dikey olarak ebeveynlerden
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çocuklara geçebilir. Memler ayrıca kendilerini yatay olarak bireyden bireye –kişiler
arasında ya da liderden takipçilere vb.– de kopyalayabilir (Atran, 2001: 354). Ayrıca
memlerin kendilerini zihinden zihne, zihinden kitaba, kitaptan zihne, zihinden
bilgisayara, bilgisayardan bilgisayara da yayabildiklerinden bahsedilmektedir. Bu
noktada yayılan şeyin ne olduğu iyice anlaşılmaya çalışıldığında Dennet’in yaklaşımına
kulak vermekte fayda vardır: “…replika edilmiş davranışın desenini sağlayan saf bilgi…
(2001: 136)”. Dawkins’e (1976) göre ne zaman insan bir diğer insandan becerileri,
davranışları ve tavırları taklit –imitasyon– yoluyla kopyalarsa işte o zaman bu yeni
replikatör iş başında demektir. Memler zihinde, bir paket ya da diğer bir deyişle
“mempleks” içerisine diğer memler ile ilişkilenirler (Blackmore, 1991). Bu şekilde ortaya
çıkan çok çeşitli mem mutasyonları zihinsel kaynakları kullanmaya yetecek ilgiyi çekmek
için birbirleri ile rekabet etmek zorundadırlar (Hofstadter, 1983: 18). Bu ilgi en genel
manası ile memin varlığını sürdürebilmesini ve kendini kopyalamaya devam edebilmesini
sağlar. Mem analojisi ve mekanizması hakkındaki temel varsayımların ve tanımların
verilmesinden sonra, çalışmanın devam eden bölümünde turizm hareketlerine katılımı ve
turist güdülerini açıklama üzere kuramsal bir girişimde bulunulmuştur.
MEMLERİN PEŞİNDEKİ TURİST
Turizm hareketliliğinin ve turist güdülerinin temelini anlamak için Dawkins’in mem
yaklaşımından yola çıkılarak yapılan bu girişim ve oluşturulan kurgusal model; temelde
bireylerin zihinlerine yerleşmiş olan memlerin –ki bu çalışmada turizm ile ilgili olanları
turizm memleri olarak adlandırılacaktır–, bireylerin hâlihazırda sahip olduğu memler ile
ilişkilenerek, mem mekaniği çerçevesinde bireyleri bu memlerin kaynağına
yönlendirmesini ve bir yanıyla mem mekaniğinin tamamlanmasının sağlanması hareketi
olarak kabul etmektedir.
Turizm olgusu içerisinde bu mekaniğin çalışma prensipleri belirlenirken, yazında
çerçevesi çizilmiş mem mekaniğinden yola çıkılarak temel model bileşenleri kurgusal
açıdan şu doğrusal model ile sıralanabilir; mem havuzu ⊃ turizm memleri  aracılar 
birey/turist  turizm hareketi. Bu modelde kabul edilen mem havuzu Dawkins’in
anlayışına göre bütün insanlığın memlerinin içerisinde bulunduğu bir havuz metaforudur.
Turizm memleri ise bu havuzun alt kümesi olarak kabul edilmiştir. Peki, bu memler neler
olabilir? Bir önceki bölümde mem yazınından bahsedilirken verilen örneklerden yola
çıkılarak turizm memleri; “bir mekânın, bir dönemin ya da zaman diliminin, bir kültürün,
alt kültürlerin, kültür parçalarının, tek tek insanların, tamamen hayal ürünü olan bir şeyin,
bir dinin ya da inanışın, bir olayın ya da olayların ve ya diğer memlerin…” bilgisini taşıyan
ve turizm hareketi ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan memler olarak tanımlanabilir.
Bu memler; mayosu ile güneşlenen bir insanın zamanı ya da mekânı belirli olmayan/olan
fotoğrafı olabileceği gibi, bir dergi afişi, bir roman, tv reklamı, bir insanın diğerine anlattığı
bir hikâye ya da anı, bir belgeselin parçası ya da bir şarkı sözü, Giza piramidinde geçen bir
çizgi film karesi ya da Europa-park’ta rollercoasterda baş aşağı şekilde sarkarken çığlık
atan insanın yaşadığı “o anın” bilgisini taşıyan şeyler olabilir.
Bu çalışmada oluşturulan model yukarıda bahsedilen ve mem havuzunda yer alan turizm
meminin, aracılar vasıtası ile zihne kopyalanması ve bireyin diğer memleri ile ilişkiye
geçmesiyle ortaya çıkan sürecin sonunda, bireyde bu memin taşıdığı bilginin kaynağını
tecrübe etme (experiment) ve memin taşıdığı bilgiyi somutlaştırma/cisimleştirme
(embodiment) –ve belki de bağlantılı memleri de kopya etme (imitate/replicate)– güdüsü
oluşacağını varsaymaktadır. Bu noktada bahsedilen aracılar olarak fotoğraflar, yazılı
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materyaller, sözel anlatımlar, görsel yayınlar, bilgisayarlar, dergiler, bizzat insanlar gibi bu
bilgiyi taşıyabilecek unsurlardır.
Bu kapsamda turisti tanımlamak da önemlidir. Bu modelde turist biraz geniş anlamda
kullanılmıştır ve aslında bireylerden bahsedilmektedir. Bu bakımdan belki de turist tanımı
yerine birey kavramını kullanmak daha yerinde olabilir. Hatta kitle turizmi açısından
yaklaşıldığında tek bir birey yerine topluluk da göz önüne alınabilir, fakat bu aşamada
mekanizmanın işleyiş prensibini iyice oturtabilmek açısından birey düzeyinde inceleme
yapılmıştır. Yine model kapsamında bahsedilen turizm hareketi, genel olarak turistin
turizm hareketliliğine dâhil olduğu tüm aşamaları içermektedir.
Bahsedilmesi gereken son nokta turizm hareketi içerisinde memlerin kopya edilmesi ile
alakalıdır. Yukarıda çeşitli aracılar vasıtası ile memlerin kopya edilmesinden ve sonra da
turizm hareketliliğine katılıp mem kaynağında tecrübe etme ve somutlaştırma çabasından
bahsedilmiştir. Turizm hareketliliği içinde başka memlerin de kopya edilmeye devam
edileceğini söylemek yanlış olmaz. Bu aşamada turist fotoğrafları, katılım gösterilen
etkinlikler, etkileşime geçilen diğer birey ve topluluklar vb. faaliyetler ile birlikte turistler,
turizm hareketi içerisinde de memlerin saldırısı altında olacaklardır.
Bu aşamada yukarıda yapılan kuramsal girişimin ve kurgusal modelin, çalışmayla
amaçlananı anlatmaya yeteceği düşünülmektedir. Devam eden bölümde, söz konusu
yaklaşımın eksik yönleri, nasıl çürütülebileceği ve devam eden süreçte nasıl ele
alınabileceği gibi hususlar değerlendirilmiştir.
SONUÇ
Bu çalışma ile geçmişten günümüze turizm hareketlerini ve turist güdülerinin altında
yatan nedenleri açıklamak için yapılan girişimlerin temelini oluşturarak bu girişimleri
anlamlı kılacak bir yaklaşım sunulmaya çalışılmıştır. Her ne kadar MacCannell’ın
sahnelenmiş otantiklik anlayışı ve beraberinde getirdiği otantiği arayan turist, Cohen’in
farklı turist tipleri farklı turizm deneyimleri peşinde koşar anlayışı, Urry’nin sıkça
bahsettiği post-modern turistler, Adler’in seyahati icra edilen bir sanata benzetmesi ve
seyahat edenlerin kendilerini bu şekilde ifade ettiklerini öne sürmesi gibi yaklaşımlar
bütün bir turizm hareketini açıklamakta yetersiz kalmış ve çokça eleştirilmiş de olsalar,
birikimli ilerleyen bu süreç içinde turizmin doğasına dair çok değerli bilgiler sunmuşlardır.
Bu bilgilerden faydalanarak ortaya çıkan destinasyon çekicilikleri, destinasyon
rekabetçiliği gibi çok sayıda kuramsal yaklaşım yine bu ilk girişimlerin mirası üzerinde
yükselmiştir. Yine farklı araştırma alanları ve kuramsal yaklaşımlardan faydalanan turisti
itici unsurlar, yerel halk-turist ilişkileri, turizmin sosyo-kültürel etkileri gibi yaklaşımlar ve
hatta göstergebilim temalı çalışmalar turizm araştırması içerisinde büyük kütleye sahip bir
bilgi birikimi ortaya koymuştur. İşte bu çalışma ile bu bilgi birikimini bir sonraki aşamaya
taşımak ve kalan bazı boşlukları doldurmak ve turizm hareketini açıklamaya çalışan bazı
eksik girişimlerin yerine bir yenisini koymak amaçlanmıştır.
Doğası itibarı ile mem yaklaşımı turist güdüleri, turizm pazarlaması, turizm sosyolojisi,
turist-yerel halk ilişkileri, turizmin sosyo-kültürel etkileri gibi birçok konuya yeni bir bakış
açısı kazandıracak potansiyele sahiptir. Fakat bu çalışmada ortaya konan kurgusal model
henüz tamamlanmış değildir. Modelin temel bileşenlerinin tanımlanması ve doğrusal
ilişkilere dayalı varsayım, her ne kadar genel işleyiş hakkında bilgi veriyor olsa da bu
durum, alt bileşenlerin eklenmesi ve ilişkilerin analizi ile kurgunun değişmeyeceği
anlamına gelmemektedir.
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Ayrıca bu yaklaşımın yumuşak karnını, Dawkins’in mem yaklaşımının meta kuramı
olarak turizm hareketi içerisinde ortaya çıkan ilişkileri açıklamaya çalışması
oluşturmaktadır. Dawkins’in ortaya attığı ve çeşitli araştırmacılar tarafından günden güne
geliştirilen bu kurama yönelik eleştiriler ve olası yanlışlamalar, bu çalışmanın oluşturduğu
kuramsal çerçeveye ve kurgusal modele de etki edecektir. Mem yaklaşımının kimi yönleri
yanlışlandığında ya da yerine bu olguyu daha iyi açıklayan bir kuram geldiğinde, bu
çalışmada yapılan girişim de kendini yenilemek zorunda kalacaktır.
Ayrıca çalışma, bir yönden turizm alanını kültürel çalışmalara bir kez daha bir laboratuvar
ortamı şeklinde sunması ve mem yapısının turizm içerisinde çalışılmasının önünü açması
bakımından önemlidir. Her ne kadar çok karmaşık bir yapı olsa da, turizmin doğasına
yönelik açıklamaları, insanın doğası ile arasında köprü kurarak yapma iddiasında
bulunması da diğer bir önemli yanıdır. Bu açıdan mem anlayışının turizmin doğasını
anlamakta kullanılması, yalnızca turist güdülerinin açıklanması noktasında bir şans
sunmamakta, aynı zamanda turizm pazarlamasına ve turist davranışlarına da yeni
araştırma alanları açmaktadır.
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ÖZET
Gerçekleştirilen bu araştırma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında
Türkiye’nin dış tanıtımında kullanılan “Home of…” konsepti fotoğraflarına
odaklanmaktadır. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
internet sitesinden elde edilen 100 adet fotoğraf, turizm çeşitlerinin tanıtımına göre
Nvivo 11 programı aracılığıyla sınıflandırılmıştır. Ayrıca kültür turizmini tanıtımına
yönelik 49 fotoğrafın kültür turizminin hangi unsuruna işaret ettiği tespit edilmeye
çalışılmış ve bununla da yetinilmeyip bu fotoğraflar hakkında 34’ü yerli ve 34’ü yabancı
olmak üzere toplam 68 kişinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre
Türkiye’nin tanıtımında kullanılan bu fotoğrafların; kültür turizmi, inanç turizmi, denizgüneş-kum turizmi, doğa turizmi, gastronomi turizmi, spor turizmi, dinlenme turizmi,
termal turizm, şehir turizmi, yat turizmi ve kış turizmi olmak üzere toplam 11 turizm
çeşidinin tanıtımına yönelik olduğu görülmüştür. Ayrıca kültür turizminin tanıtımına
ilişkin fotoğraflar; geleneksel el sanatları, geleneksel yiyecek-içecekler, Türk folkloru,
arkeolojik eserler ile tarihi ve kültürel mimariye yönelik fotoğraflar olmak üzere 5 unsura
yönelik olduğu görülmüştür. Bununla beraber bu fotoğrafların katılımcıların
seyahatlerini olumlu yönde etkilediği sonucu bu araştırmayla ortaya konmuştur.
Anahtar kelimeler: Dış tanıtım, “home of…” konsepti, kültür turizmi, Türkiye.
GİRİŞ
Modern çağda, ülkeler arasındaki rekabet her geçen gün artmakta ve bunun sonucu
olarak ülkeler kendi marka değerini zenginleştirmek için farklı stratejiler
geliştirmektedir. Dış tanıtım faaliyetleri ise bu stratejilerin en önemlilerinden biridir. Bu
kapsamda dış tanıtımı; ülke hakkında olumlu bir imaj oluşturmak ve bunun sonucunda
da ekonomik kazanç sağlamak amacıyla reklam, propaganda, gibi yöntemler kullanarak
hedef kitlelere yöneltilen faaliyetler şeklinde tanımlamak mümkündür (Duran, 2008:4).
Ülkeler, dış tanıtımda en fazla destinasyon ile ilgili görselleri kullanmaktadır (Gartner,
1994; Baloğlu, 1997; Andsager ve Drzewiecka, 2002; Hunter, 2008). Bu yüzden ülkeler
çok miktarda fotoğraf kullanarak destinasyon tanıtımını yapmayı ve daha geniş kitlelere
ulaşmayı amaçlamaktadır (Hunter, 2008:357).
Turizm görselleri turizm çalışmalarının odak noktası olmuştur (Fakeye ve Crompton,
1991; Milman ve Pizan, 1995; Leisen, 2001; Andsager ve Drzewiecka, 2002; Beerli ve
Martin, 2004; Pavlović ve Belullo, 2007; Hunter, 2008; Sun, vd., 2015). Buna göre Ryan ve
Huyton (1998), Markwick (2001), Yüksel ve Akgül (2007), Karabacak (2014), Foltête ve
Litot (2015) gerçekleştirdikleri araştırmalarında kartpostallara odaklanmışlardır. Bununla
birlikte Karabacak (2014), kartpostalların ucuz ve ulaşması en kolay reklam aracı
olduğunun altını çizmektedir. Bu yüzden kartpostalları en renkli reklam aracı olarak

1589

betimlemiştir. Öte yandan Jenkins (2003), Molina ve Esteban (2006), Hunter (2008),
Djafarova ve Andersen (2010), Francesconi (2011), Avraham ve Daugherty (2012),
Owsianowska (2015), Hassan (2014), Brito ve Pratas (2015) turizm broşürlerine
odaklanmışlardır. Bununla birlikte Andsager ve Drzewiecka (2002), turizm broşürlerini
dış tanıtım sürecinin en önemli faktörü olduğunu belirtmektedir. Öte yandan birçok
araştırmacı da turistler tarafından çekilen fotoğraflara odaklanmıştır (Beerli ve Martin,
2004; Snow 2012; Li vd., 2016). Gerçekleştirilen bu araştırma sonuçlarına da yansıdığı gibi
turistler için fotoğraf çekmek sadece dış dünya ile bağlantı kurmak değil aynı zamanda
kendileri ve aileleri için bir anı elde etmektir. Bu noktada Beerli ve Martin (2004); cinsiyet,
eğitim düzeyi, yaş gibi demografik değişkenlerin kişilerin zihinlerindeki görüntüyü
etkilemekte olduğunu belirtmektedir. Bu yüzden birçok araştırmacı, turist davranışlarını
anlamanın en iyi yolunun onların çektiği fotoğrafları analiz ederek ulaşılacağını
savunmaktadır (Robinson ve Picard, 2009; Snow, 2012; Li vd., 2016).
Yukarıda gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına bakıldığında; destinasyonların
insanların kafasında bir anlamla bütünleşmekte olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu
noktada stratejik bir fikri sürekli ve tutarlı bir biçimde kullanıp insanların zihninde o
destinasyonu olumlu bir kavramla eşleştirmek daha uzun soluklu olmaktadır. Bu
kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 yılında turizmde markalaşma stratejilerini
harekete geçirerek yeni bir dönem başlatmıştır. Tek sesli bir iletişim oluşturmak amacıyla
hayata geçirilen “Home of…” konsepti sınırsız turizm çeşitliliğini dünyaya aktarmak için
sürdürülebilir ve esnek bir yapıya imkân tanımaktadır. Kampanya sadece ülkeyi
tanıtmakla kalmıyor aynı zamanda yiyecek-içeceklerden el sanatlarına değin ülke
kültürünün eşsiz ayrıntılarına kadar Türkiye’ye dair ne varsa çatısı altında toplamakta ve
hedef kitleye ulaştırmaktadır.
Gerçekleştirilen bu araştırma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında
uygulamaya geçirilen “Home of…” konsepti fotoğraflarına odaklanmaktadır. Bu
kapsamda Tanıtma genel müdürlüğü internet sitesinden elde edilen 100 adet fotoğraf
sınıflandırılmıştır. Bu noktada söz konusu bu fotoğrafların neredeyse yarısının (n=49)
kültür turizminin tanıtımına yönelik olduğu görülmüş ve bu nedenle kültür turizminin
tanıtımına yönelik bu fotoğrafların detaylı analizinin çalışma kapsamına dâhil edilmesi
kararlaştırılmıştır. Bu noktadan sonra kültür turizmini tanıtımına yönelik bu
fotoğrafların kültür turizminin hangi unsuruna işaret ettiği tespit edilmeye çalışılmış ve
bununla da yetinilmeyip bu fotoğraflar hakkında 34’ü yerli ve 34’ü yabancı olmak üzere
toplam 68 kişinin görüşlerine başvurulmuştur.
BİR DESTİNASYON OLARAK KÜLTÜR TURİZMİ ve KÜLTÜREL TURİZM
KAYNAKLARI
Dünya Turizm Örgütü'ne (UNWTO) göre turistlerin % 37'si kültür amaçlı seyahat
etmektedir (Duran, 2010:183). Bu kapsamda kültür turizminin geliştirilmesi, turizmin
sürdürülebilirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Son yıllarda bazı
destinasyonlar, kültürel kaynaklarını ön plana çıkarmaya başlamış ve bu kaynaklarını dış
tanıtımda daha fazla kullanmaya başlamıştır. Bununla birlikte kültürel kaynaklar farklı
kaynaklarda farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir (Swarbrooke, 1999; Uygur ve
Baykan, 2007; Emir ve Avan, 2010). Ancak burada sadece araştırma kapsamında
fotoğraflar ile ilişkilendirilen kültür turizmi kaynakları açıklanmaktadır. Söz konusu
kültürel turizm kaynakları ise şunlardır:
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Tarihi ve kültürel eserler: Bir bölgenin tarihini ve kültürünü yansıtan eserlerdir
(Uygur ve Baykan, 2007). Dündarbey medresesi, İshak paşa sarayı, Topkapı
sarayı örnek olarak gösterilebilir.
Türk folkloru: Halk geleneklerini, törelerini, inançlarını, efsanelerini, müziklerini
inceleyen ve halkın yaşama biçimini anlatmaya çalışan bir bilimdir (Alçıoğlu,
2012: 2). Bu araştırma sahasına halka ait bütün halk hikayeleri, türküler,
masallar, atasözleri, destanlar vb. sanat ürünleri girer.
Yöresel el sanatları: Halk kültürünün bir ögesi olan el sanatları kültürel
değerlerinin yaşatılması ve korunmasında önemli rol üstlenmekte toplumların
yaşamları hakkında bilgi vermektedir (Hünerel ve Er, 2012:179). Milas, Hereke
ve Isparta halıları, Siirt battaniyeleri, Kütahya çinileri ve Gaziantep yemenileri
örnek olarak gösterilebilir.
Geleneksel yiyecek-içecekler: Yörede yaşamış çeşitli medeniyetlerden çağımıza
kadar gelmiş ve bağlı olduğu kültüre ait olan yiyecek-içeceklerdir. Baklava,
lokum ve Türk kahvesi örnek olarak gösterilebilir.
Arkeolojik eserler: Eski uygarlıkların incelenmesini sağlayan insan etkilerinin
maddi kalıntılarını taşıyan eserlerdir (Tezcan, 1996:425). Aspendos tiyatrosu,
Efes antik kenti, Bergama antik kenti, Zeugma antik kenti ile yeraltı arkeolojik
eserleri buna örnek gösterilebilir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Gerçekleştirilen bu araştırmada doküman inceleme ve görüşme yöntemleri kullanılmıştır.
Bununla birlikte araştırmanın yöntemine dair hususlar aşağıda belirtilen 5 aşamada
detaylı olarak belirtilmiştir:
I. Aşama: Veri setinin oluşturulması
Nitel araştırmalarda genelleme yapmak hedeflenmediğinden nicel araştırmalarda
kullanılan örnekleme yöntemleri kullanılmamakta, bunların yerine amaçlı, seçici ve
teorik örnekleme yöntemleri kullanılmaktadır. Söz konusu bu araştırmada ise Patton
(1990) tarafından tanımlanan amaçlı örnekleme kullanılmıştır (Baş ve Akturan, 2013).
Diğer bir ifade ile çalışmanın amacına uygun ve zengin bilgi sağlayacak örnek birimleri
seçilmiştir. Buna göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
tarafından 2014 yılında hazırlanmış olan “Home Of…”/"ev-yurt" konsepti altında yer
alan toplam 100 adet fotoğraf sınıflandırılmak suretiyle veri seti oluşturulmuştur.
II. Aşama: Verilerin kodlanması
Bu aşamada elde edilen 100 fotoğraf Nvivo 11 programına aktarılmış ve fotoğrafların
hangi turizm çeşidinin tanıtımına yönelik olduğuna bakılmıştır. Bu bağlamda
akademisyen ve uzman görüşleri de alınmış ve kodlamalar yapılmıştır. Bununla birlikte
49 fotoğrafın, birden fazla turizm çeşidinin tanıtımına yönelik olduğu görülmüş ve bu
fotoğraflara gerektiğinde birden fazla kodlama yapılmıştır. Örneğin; bir fotoğraf hem
spor turizmi hem de kış turizmi şeklinde kodlanmıştır.
III. Aşama: Fotoğrafların turizm çeşitlerine göre sınıflandırılması
Bu kodlamalar gerçekleştirildikten sonra fotoğraflar turizm çeşitlerine göre
sınıflandırılmış ve buna göre söz konusu 100 fotoğrafın “kültür turizmi, inanç turizmi,
deniz-güneş-kum turizmi, doğa turizmi, gastronomi turizmi, spor turizmi, dinlenme
turizmi, termal turizm, şehir turizmi, yat turizmi ve kış turizmi” olmak üzere toplam 11
turizm çeşidinin tanıtımına yönelik olduğu görülmüştür (Bkz. Şekil 1).
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IV. Aşama: Kültür turizmine yönelik fotoğrafların sınıflandırılması
Üçüncü aşamada fotoğraflar turizm çeşitlerine göre sınıflandırılmış ve bu noktada 49
fotoğrafın büyük bir çoğunluğunun kültür turizminin tanıtımına yönelik olduğu tespit
edilmiştir. Bu sebeple kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğrafların detaylı
analizinin çalışma kapsamına dâhil edilmesi bu aşamada kararlaştırılmış ve ilgili
analizler gerçekleştirilmiştir. Sonuç itibari ile bu 49 fotoğrafın kültür turizminin
“geleneksel el sanatları, geleneksel yiyecek-içecekler, Türk folkloru, arkeolojik eserler,
tarihi ve kültürel mimari” olmak üzere 5 unsuruna yönelik olduğu görülmüştür.
V. Aşama: Kişilerin görüşlerine başvurulması
Bu aşamada, araştırma sonuçlarını güçlendirmek ve ilgili alan yazına daha fazla katkı
sağlayabilmek amacıyla kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğraflara ilişkin 68
kişinin görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaçla veri toplama aracı olarak yarı
yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Geliştirilen bu form 2 bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin 3 soru ikinci
bölümde ise kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğraflara ilişkin 6 soru yer
almaktadır. Daha sonra bu fotoğraflara 1’den 49’a kadar numara verilmiş, katılımcılara
gösterilmiş ve sorulara cevap vermeleri istenmiştir. Yabancı katılımcılara facebook ve
mail aracılığıyla ulaşılırken, yerli katılımcılarla yüz yüze görüşülmüştür. Bu aşamada
katılımcılara, “kültür turizminin tanıtımına yönelik hangi unsurun daha çekici
gelmektedir?, kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğrafları tek kelime ile ifade
edecek olsaydınız nasıl tanımlardınız?, size çekici gelen tek bir fotoğraf seçiniz, kültür
turizmi tanıtımında kullanılan bu fotoğrafları daha önce gördünüz mü?, kültür turizmi
tanıtımına yönelik bu fotoğraflar seyahat etme niyetinizi etkiledi mi?, bu fotoğraflar,
Türkiye’nin kültür turizmi açısından zenginliğini yeterince yansıtıyor mu?” soruları
yöneltilmiştir.
BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde Türkiye’nin tanıtımında kullanılan “Home of…”
konseptinde yer alan 100 fotoğrafa ilişkin bulgular yer almaktadır. Buna göre bu bölüm,
“turizm çeşitlerinin tanıtımına yönelik “Home of…” fotoğrafların sınıflandırılmasına
ilişkin bulgular, kültür turizminin tanıtımına yönelik “Home of…” fotoğraflarının
sınıflandırılmasına ilişkin bulgular ve kültür turizminin tanıtımına yönelik “Home of…”
fotoğraflarına ilişkin katılımcı görüşlerinin değerlendirilmesi” olmak üzere 3 başlıkta ele
alınmıştır.
Turizm
çeşitlerinin
tanıtımına
sınıflandırılmasına ilişkin bulgular

yönelik

“Home

of…”

fotoğraflarının

Turizm çeşitlerinin tanıtımına yönelik “Home of…” fotoğraflarının sınıflandırılmasında
Nvivo 11 programı kullanılmış ve elde edilen bulgular şekil 1’de gösterilmiştir.
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Şekil 1: Turizm çeşitlerinin tanıtımına yönelik fotoğrafların sınıflandırılmasına ilişkin
bulgular

Yat turizmi; 5 Şehir turizmi; 6
Dinlenme
turizmi; 6

Kış turizmi; 3

Termal turizm;
6
Spor turizmi; 8

Kültür turizmi;
49

Gastronomi
turizmi; 11
DenizDoğa turizmi ;
güneş14
kum
turizmi;…

İnanç turizmi;
24

Buna göre Türkiye’nin tanıtımında kullanılan bu fotoğrafların %33 gibi büyük bir
çoğunluğunun kültür turizminin tanıtımına yönelik olduğu (n=49) ve bunu sırasıyla,
“%16’sı inanç turizmi (n=24), %12’si deniz-güneş-kum turizmi (n=17), %10’u doğa turizmi
(n=14), %7’si gastronomi turizmi (n=11), %5’i spor turizmi (n=8), %4’ü dinlenme turizmi
(n=6), %4’ü termal turizm (n=6), %4’ü şehir turizmi (n=6), %3’ü yat turizmi (n=5) ile %2’si
kış turizmi (n=3)” izlediği görülmektedir.
Kültür turizminin tanıtımına yönelik “Home of…” fotoğraflarının sınıflandırılmasına
ilişkin bulgular
Kültür turizminin tanıtımına yönelik “Home of… “ fotoğraflarının sınıflandırılmasında
Nvivo 11 programı kullanılmış ve elde edilen bulgular şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2: Kültür turizminin tanıtımına yönelik fotoğrafların sınıflandırılmasına ilişkin
bulgular

Tarihi ve
kültürel
mimari; 15

Geleneksel el
sanatları; 4
Türk folkloru; 5

Geleneksel
yiyecekiçecekler; 6

Arkeolojik
eserler; 19
Buna göre Türkiye’nin kültür turizmi tanıtımında kullanılan bu fotoğrafların %39 (n=19)
gibi büyük bir çoğunluğunun arkeolojik eserlerin tanıtımına yönelik olduğu ve bunu
sırasıyla, “%31’i (n=15) tarihi ve kültürel mimari, %12’si (n=6) geleneksel yiyecekiçecekler, %10’u (n=5) Türk folkloru ile %8’i (n=4) geleneksel el sanatları” izlediği
görülmektedir.
Kültür turizminin tanıtımına yönelik “Home of…” fotoğraflarına ilişkin katılımcı
görüşlerinin değerlendirilmesi
Araştırmanın bu bölümünde kültür turizminin tanıtımına yönelik fotoğraflara ilişkin
katılımcı görüşlerinin değerlendirilmesine ilişkin bulgular yer almaktadır. Buna göre;
araştırmaya katılanların %50’si (n=34) yerli ve %50’si ise (n=34) yabancıdır. Katılımcıların
%50’si erkek (n=34) ve %50’si ise (n=34) kadındır. Katılımcıların %41,17’i (n=28) 16-25 yaş
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aralığında, %38,2’i (n=26) 26-35 yaş aralığında, %16,17’sı (n=11) 35-44 yaş aralığında ve
%4,41’ü (n=3) ise 45 yaş ve üzeridir.
Kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğraflar daha önce 5 unsur altında
sınıflandırılmıştı (Bkz. Şekil 2). Buna göre katılımcılara hangi unsurun daha çekici olduğu
sorulmuş ve elde edilen bulgular şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 3: Kültür turizminin tanıtımına yönelik hangi unsurun daha çekici olduğuna
ilişkin bulgular

Geleneksel el
sanatları; 5

Türk folklorü; 4

Geleneksel
yiyecekiçecekler; 13

Tarihi ve
kültürel
mimari; 30

Arkeolojik
eserler; 16
Buna göre katılımcıların %44’ü (n=30) tarihi ve kültürel mimari unsurunu, %24’ü (n=16),
arkeolojik eserler unsurunu, %19’u (n=13) geleneksel yiyecek-içecekler unsurunu, %7’si
(n=5) geleneksel el sanatları unsurunu ve %6’sı ise (n=4) Türk folkloru unsurunu daha
çekici bulmuşlardır.
Araştırmada katılımcılara, “Kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğrafları tek
kelime ile ifade edecek olsaydınız nasıl tanımlardınız?” sorusu yöneltilmiş ve elde edilen
bulgular yerli ve yabancı katılımcılar şeklinde gruplandırılarak tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: “Kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğrafları tek kelime ile ifade
edecek olsaydınız nasıl tanımlardınız?” sorusuna ilişkin bulgular
Kelimeler
Müthiş ve Etkileyici Mimari
Olağanüstü
Eğlenceli
Müthiş Tarihi Eserler
İlginç yapılar
Doğal
Antik Yapılar
Medeniyetler Beşiği
Güzel Manzara
Harika
Samimi
Vazgeçilmez
Eşsiz Mimari
İnsanlığın doğduğu yerler
Turistler İçin Önemli Yerler
Türk Yemekleri

Yerli
katılımcılar n
1
4
1
2
1
0
0
2
0
2
2
2
2
2
0
0
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Yabancı katılımcılar
n
6
0
3
2
2
3
3
0
2
0
0
0
0
0
2
2

TOPLAM
n
7
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Muazzam
Fıstık Gibi
Yıllanmış Şarap Gibi
Misafirperver
Lezzetli
Dostça
Anadolu
Turizm Cenneti
Masal Gibi
Farklı Eserler
İstanbul
Uçsuz Bucaksız
Büyük bir zafer
Dünyanın Yedi Harikasından
Biri
Fantastik Resimler
Seyahat Merkezi
Tarihin Evi
Yöresel Mutfaklar
Özgürlük
Sakinleştirici
Gastronominin Evi
Muhteşem Yerler

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Buna göre katılımcılar kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğrafları toplam 38
kelime ile tanımlamışlardır. Bununla birlikte kültür turizmi ile ilgili bu fotoğrafların;
sakinleştirici, misafirperver, dostça, masal gibi, eşsiz mimari, fıstık gibi vb. şeklinde
olumlu bir biçimde tanımlandığı görülmüştür.
Tablo 1’de katılımcıların 7’sinin fotoğrafları “müthiş ve etkileyici mimari” olarak
tanımladığı görülmektedir. Burada dikkat çeken bulgu en çok yabancı katılımcıların bu
fotoğrafları müthiş ve etkileyici mimari şeklinde tanımlamaları olmuştur. Bununla
birlikte katılımcıların 4’ünün fotoğrafları “olağanüstü, eğlenceli, müthiş tarihi eserler”
olarak tanımladığı görülmektedir. Burada dikkat çeken diğer bir bulgu ise sadece yerli
katılımcıların fotoğrafları “olağanüstü” olarak tanımlamaları olmuştur.
Araştırmada katılımcılardan kendilerine çekici gelen bir adet fotoğrafı seçmeleri
istenmiştir. Buna göre tablo 2’de seçilen fotoğraflar, bu fotoğrafların seçilme sıklığı ve
fotoğrafın yer aldığı unsur gösterilmiştir.
Tablo 2: “Size çekici gelen tek bir fotoğraf seçiniz” sorusuna ilişkin bulgular
Fotoğraflar

Fotoğrafların seçilme sıklığı
f

Fotoğrafın yer aldığı
unsur

2

Geleneksel el sanatları
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1596

1

Geleneksel el sanatları

1

Geleneksel el sanatları

2

Geleneksel el sanatları

11

Geleneksel yiyecekiçecekler

8

Geleneksel yiyecekiçecekler

1

Türk folkloru

4

Türk folkloru

1

Arkeolojik eserler

2

Arkeolojik eserler

3

Arkeolojik eserler
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1

Arkeolojik eserler

2

Arkeolojik eserler

1

Arkeolojik eserler

1

Arkeolojik eserler

4

Tarihi ve kültürel mimari

2

Tarihi ve kültürel mimari

2

Tarihi ve kültürel mimari

3

Tarihi ve kültürel mimari

7

Tarihi ve kültürel mimari

6

Tarihi ve kültürel mimari

3

Tarihi ve kültürel mimari

Buna göre kültür turizmi tanıtımına yönelik toplam 49 fotoğraftan sadece 22 tanesi
katılımcılar tarafından seçilmiştir. Buna göre en çok “tarihi ve kültürel mimari
unsurunun (f=27)” altında yer alan fotoğrafların seçildiği görülmektedir. Bunu sırasıyla,
“geleneksel yiyecek-içecekler (f=19), arkeolojik eserler (f=11), geleneksel el sanatları (f=6)
ile Türk folkloru unsuru (f=5)” izlemektedir.
Tarihi ve kültürel mimari unsuru altında yer alan fotoğraflar arasında en çok “Home of
İstanbul” seçilmiştir. Bununla birlikte geleneksel yiyecek-içecekler unsuru altında yer
alan fotoğraflar arasında en çok “Home of Baklava”, arkeolojik eserler unsuru altında yer
alan fotoğraflar arasında en çok “Home of Bergama”, geleneksel el sanatları unsuru
altında yer alan fotoğraflar arasında en çok “Home of İznik Pottery ile Home of Ebru”,
Türk folkloru unsuru altında yer alan fotoğraflar arasında en çok “Home of Hospitality”
seçilmiştir. Araştırmada katılımcılara “Kültür turizmi tanıtımında kullanılan bu
fotoğrafları daha önce gördünüz mü?” sorusu yöneltilmiş ve elde edilen bulgular Tablo
3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: “Kültür turizmi tanıtımında kullanılan bu fotoğrafları daha önce gördünüz
mü” sorusuna ilişkin bulgular
Fotoğrafları daha önce
gördünüz mü?

Yerli katılımcılar

Yabancı katılımcılar

TOPLAM

n
%
20
59
14
41

n
%
16
47
18
53

n
%
36
53
32
47

Evet
Hayır

Buna göre Türkiye’nin kültür turizmi tanıtımında kullanılan bu fotoğrafları katılımcıların
%53’ü (n=36) daha önce gördüğünü belirtirken %47’si ise (n=32) görmediğini belirtmiştir.
Bununla birlikte yerli katılımcıların %59’u (n=20) yabancı katılımcıların ise %47’si (n=16)
bu fotoğrafları daha önce gördüğünü belirtmişlerdir.
Araştırmada katılımcılara “Kültür turizmi tanıtımına yönelik bu fotoğraflar seyahat etme
niyetinizi etkiledi mi?” sorusu yöneltilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 4: “Kültür turizmi tanıtımına yönelik bu fotoğraflar seyahat etme niyetinizi
etkiledi mi?” sorusuna ilişkin bulgular
“Kültür turizmi tanıtımına yönelik bu
fotoğraflar seyahat etme niyetinizi
etkiledi mi?”

Yerli
katılımcılar

Yabancı
katılımcılar

TOPLAM

n

n

N
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%
34
100
0
0

Evet
Hayır

%
29
85
5
15

%
63
93
5
7

Buna göre “kültür turizmi tanıtımına yönelik bu fotoğraflar seyahat etme niyetinizi
etkiledi mi?” sorusuna katılımcıların %93’ü (n=63) evet yanıtını verirken sadece %7’si
(n=5) hayır yanıtını vermiştir. Bununla birlikte yerli katılımcıların tamamı evet yanıtını
verirken yabancı katılımcıların sadece %85’i (n=29) evet yanıtını vermiştir.
Araştırmada katılımcılara “Bu fotoğraflar, Türkiye’nin kültür turizmi açısından
zenginliğini yeterince yansıtıyor mu?” sorusu yöneltilmiş ve elde edilen bulgular Tablo
5’de gösterilmiştir.
Tablo 5: “Bu fotoğraflar, Türkiye’nin kültür turizmi açısından zenginliğini yeterince
yansıtıyor mu?” sorusuna ilişkin bulgular
“Bu fotoğraflar, Türkiye’nin kültür
turizmi açısından zenginliğini yeterince
yansıtıyor mu?”

Yerli
katılımcılar

Yabancı
katılımcılar

TOPLAM

n
%
30
88
4
12

n
%
24
71
10
29

n
%
54
79
14
21

Yeterli
Yetersiz

Buna göre “Bu fotoğraflar, Türkiye’nin kültür turizmi açısından zenginliğini yeterince
yansıtıyor mu?” sorusuna katılımcıların %79’u (n=54) yeterli ve %21’i ise (n=14) yetersiz
olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte yerli katılımcıların %88’i (n=30) yeterli olduğunu
belirtirken yabancı katılımcıların ise %71’i (n=24) yeterli olduğunu belirtmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Gerçekleştirilen bu araştırma ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2014 yılında
uygulamaya geçirilen “Home of…” konsepti fotoğrafları değerlendirilmiştir. Bu
kapsamda Tanıtma genel müdürlüğü internet sitesinden elde edilen 100 adet fotoğraf
sınıflandırılmıştır. Ayrıca kültür turizmini tanıtımına yönelik 49 fotoğrafın kültür
turizminin hangi unsuruna işaret ettiği tespit edilmeye çalışılmış ve bununla da
yetinilmeyip bu fotoğraflar hakkında 34’ü yerli ve 34’ü yabancı olmak üzere toplam 68
kişinin görüşlerine başvurulmuştur. Buna göre elde edilen sonuçlar aşağıda detaylı
olarak açıklanmıştır.
Turizm tanıtımında kullanılan fotoğrafların; kültür turizmi, inanç turizmi, deniz-güneşkum turizmi, doğa turizmi, gastronomi turizmi, spor turizmi, dinlenme turizmi, termal
turizm, şehir turizmi, yat turizmi ve kış turizmi olmak üzere toplam 11 turizm çeşidine
yönelik olduğu görülmüştür. Buna göre en çok kültür turizmi tanıtımına yönelik
fotoğraflara yer verilirken en az kış turizmine yönelik fotoğraflara yer verildiği
görülmüştür (Bkz. Şekil 1). Bu bağlamda dış tanıtımda kültür turizmi fotoğraflarının ön
plana çıkarıldığını söylemek mümkündür.
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Kültür turizmi tanıtımına yönelik 49 fotoğrafın; “geleneksel el sanatları, geleneksel
yiyecek-içecekler, Türk folkloru, arkeolojik eserler ile tarihi ve kültürel mimari” olmak
üzere 5 unsura yönelik olduğu görülmüştür. Buna göre en çok arkeolojik eserler
unsurunu yönelik fotoğraflara yer verilirken en az geleneksel el sanatları unsuruna
yönelik fotoğraflara yer verildiği görülmüştür (Bkz. Şekil 2). Bu bağlamda arkeolojik
eserlere ilişkin fotoğrafların ön plana çıkarıldığını söylemek mümkündür.
Araştırmada, kültür turizmi tanıtımına yönelik unsurlar arasında tarihi ve kültürel
mimariler ile arkeolojik eserler unsuru altında yer alan fotoğrafların katılımcılara daha
çekici geldiği tespit edilmiştir. Bununla beraber araştırma sonuçlarında dikkat çeken
diğer bir sonuç ise geleneksel yiyecek-içeceklere yönelik fotoğraflarının en çekici üçüncü
unsur olarak tespit edilmesidir (Bkz. Şekil 3). Ayrıca katılımcıların %79’u bu fotoğrafların
Türkiye’nin kültür turizmi açısından zenginliğini yeterli düzeyde yansıttığını belirtirken
%21’i ise yetersiz düzeyde olduğunu belirtmiştir.
Katılımcılar, kültür turizminin tanıtımına yönelik bu fotoğrafları toplam 38 kelime ile
tanımlamışlardır. Bununla birlikte katılımcıların kültür turizmine yönelik bu
fotoğrafların tamamını olumlu bir biçimde tanımladığı görülmüştür (Bkz Tablo 1). Buna
göre söz konusu bu fotoğrafların olumlu bir izlenim bıraktığını söylemek mümkündür.
Elde edilen bu sonuçlara göre Türkiye’nin dış tanıtımında; kültür, sağlık, şehir, kongre,
yiyecek-içecek, el sanatları unsuruna yönelik fotoğraflara daha fazla yer verilmelidir.
Aynı zamanda bu fotoğrafların; yazılı medya (gazete, dergi, katalog, broşür vb.), sosyal
medya (facebook, youtube, twitter, instagram, foursquare vb,), görsel medya (televizyon,
radyo) ve açık hava alanlarında (tabela, afiş, ışıklı pano, pankart, duraklara asılan levha)
daha fazla ön plana çıkarılması önerilmektedir. Bununla birlikte fotoğrafların; tişört,
şapka, çanta gibi tekstil ürünlerine baskı yapılması onların daha fazla kişi tarafından
görülmesini ve tanınmasını sağlayacaktır. Ayrıca geleceğin müşterisi olarak kabul edilen
gençlik turizmi ile spor ve macera turizmine ayrı bir önem verilmelidir. Bununla birlikte
döner, kebap, mantı, lokum gibi yöresel lezzetlerin daha fazla tanıtılması gerekmektedir.
Ayrıca yemenicilik, saraçlık, kaşıkçılık, çinicilik ile taş işçiliği gibi yöresel el sanatlarının
daha fazla tanıtılması önerilmektedir.
Sonuç itibari ile Türkiye, dış tanıtımda sadece deniz-güneş-kum stratejileri ile ön plana
çıkarılmamış aynı zamanda doğa turizmi, gastronomi turizmi, spor turizmi, dinlenme
turizmi, termal turizm, şehir turizmi ve yat turizmi ile de ön plana çıkarılmış ve bununla
birlikte en çok kültür turizmi fotoğrafları vurgulanmıştır (Bkz. Şekil 1). Araştırma
sonuçlarında dikkat çeken diğer bir önemli sonuç ise katılımcıların %93 gibi büyük bir
çoğunluğu bu fotoğrafların seyahatlerini olumlu yönde etkilediğini belirtirken, sadece
%7’si olumsuz olarak etkilediğini belirtmiştir. Bununla birlikte yerli katılımcıların
tamamı bu fotoğraflar, seyahat etme niyetimi etkiledi, şeklinde yanıt verirken yabancı
katılımcıların ise sadece %7’si, seyahat etme niyetimi etkilemedi, şeklinde yanıt
vermiştir. Buna göre söz konusu bu fotoğrafların önemli bir dış tanıtım aracı olduğu
gerçekleştirilen bu araştırmayla ortaya konmuştur. Ancak örneklem sayısının düşük
olması bu konuda kesin bir kanaat belirtmeyi engellemektedir. Dolayısıyla gelecekte
yapılacak bir çalışmada farklı sonuçlar elde edilebilir.
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ÖZET
Örgütlerin etkinlik ve verimliliklerinin artmasında en önemli değişken olan işgören
davranışları, birçok faktör tarafından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu
faktörlerden olumluları motivasyon, tatmin, bağlılık, güven gibi örgütsel davranış
konuları iken, iş stresi, tükenmişlik, psikolojik şiddet, çatışma gibi faktörler de işgörenleri
ve örgütleri olumsuz yönde etkileyen değişkenlerdir. Bu araştırmanın amacı, işgörenleri
olumsuz yönde etkilediği düşünülen faktörlerden birisi olan iş-aile ve aile-iş yaşamı
çatışma durumu ile iş performansı algısının, bireysel özelliklere göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemek, iş-aile ve aile-iş çatışma durumu ile iş performansı algısı
arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırma Ankara ilinde faaliyet
gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin
analizinde betimsel analizler (yüzde ve frekans analizi), faktör analizi, t testi, Anova testi
ve Tukey testlerinden yararlanılmıştır. İş-aile ve aile-iş çatışma durumu ile iş performansı
algısı arasındaki ilişkiyi test edebilmek için ise basit korelasyon analizi yapılmış ve
değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı (r) hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre
aile-iş çatışması ile iş performansı algısı arasında negatif yönlü orta düzeyde; iş-aile
çatışması ile performans algısı arasında da negatif yönlü zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.
Elde edilen bulgu ve geliştirilen önerilerin turizm sektöründeki insan kaynağının daha iyi
anlaşılabilmesi ve daha etkin yönetilebilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş-Aile Çatışması, Aile-İş Çatışması, İşgören Performansı, Otel
İşletmeleri.
GİRİŞ
Örgütlerin başarısı ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmeleri, sahip oldukları kaynakları
doğru bir şekilde kullanabilmelerine ve bu kaynakların etkinliğinin artırılmasına bağlıdır.
Yönetsel kaynaklardan birisi olan ve özellikle de hizmet sektöründe örgütlerin başarısında
en yüksek paya sahip olan insan kaynağının yönetilmesine ilişkin birçok uygulama
bulunmaktadır. Bu uygulamaların bir kısmı teknik ve mekanik uygulamalar üzerine,
önemli bir kısmı ise davranış ve davranış şekilleri üzerine yapılmaktadır. İnsan kaynağının
yönetilmesi, diğer bir ifade ile işgören davranışlarına yapılacak müdahaleler, örgütsel
davranışı oluşturan birçok kavramın doğmasına ve araştırmalara konu olmasına neden
olmuştur. Bunların bir kısmı işgören davranışlarında olumlu davranış değişikliklerine
neden olurken, diğer bir kısmı ise, kavramsal çerçeve kısmında da bahsedildiği üzere bazı
olumsuzluklara neden olmaktadır.
Hizmet sektörünün olmazsa olmazı olan insanın, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi
açısından hizmeti karşı tarafa nasıl sunduğu, müşterilerle etkileşim halindeyken
sergilediği tavır ve davranışları oldukça önemlidir. Bu nedenle özellikle de turizm gibi
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emek yoğun sektörlerde işgören davranışlarının ve bu davranışlarda etkili olan faktörlerin
anlaşılması gerekmektedir. Bu araştırmanın konusu olan iş-aile ve aile-iş yaşamı çatışması
da, işgören davranışlarında çoğunlukla olumsuz etkiye neden olan ve son yıllarda
araştırmalara sıkça konu olan bir kavramdır. İş yaşantısı ile aile hayatı arasındaki
çatışmalar; iş rollerinin aile rollerine olan etkisi ve aile rollerinin iş rollerine olan etkileri
olmak üzere iki farklı çatışma türü olarak ele alınmaktadır. İş-aile çatışması, uzun çalışma
saatlerinin kişiyi özel bir aile etkinliğinden alıkoyması gibi, aile sorumluluklarına engel
olan iş gerekliliklerinden kaynaklanırken; aile-iş çatışması ise, ev ve aile sorumluluklarının
iş ile ilgili sorumluluklara engel olmasından kaynaklanmaktadır. Buna örnek olarak ise,
kişinin çocuğunun öğretmeni ile olan bir toplantıya katılmasından dolayı işyerindeki bir
görevini aksatması gösterilebilir (Netemeyer, Brashear-Alejandro ve Boles, 1996).
Uzun çalışma saatleri, denetim eksikliği, iş ile ilgili baskı unsurlarının ve özelliklerin sebep
olduğu iş rollerinden kaynaklanan çatışmalar; yaşam tatmini, aile tatmini, alkol kullanımı,
depresyon ve fiziksel sağlık gibi çıktılara neden olabilmektedir. Diğer taraftan, yaşlı
bakımı, tek ebeveyn gibi unsurlardan kaynaklanan (Boyar, Maertz, Pearson ve Keough,
2003; Huang, Hammer, Neal ve Perrin, 2004) aile rolü çatışması ise, düşük iş tatmini, işe
devamsızlık, işe geç kalma ve işten ayrılma eğilimi (Huang vd., 2004) gibi olumsuz
sonuçlarla ilişkilendirilmektedir (Namasivayam ve Zhao, 2007).
KURAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde araştırmanın değişkenlerini oluşturan iş-aile ve aile-iş yaşamı çatışması ile iş
performansı kavramlarına değinilmiş ve ilgili araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.
İş-Aile ve Aile-İş Yaşamı Çatışması
İş-aile çatışması, iş ve aile rollerinin eşzamanlı olarak ortaya çıkması nedeniyle kişinin
yaşadığı uyumsuzluk durumu olarak tanımlanmaktadır (Parasuraman ve Simmers, 2001).
İş-aile çatışması, bireyin iş ve aile yaşamına ilişkin çeşitli olay ve durumlardan
kaynaklanan karşılıklı olumsuzluk ve uyumsuzluk haliyle oluşan bir tür çatışma olarak
ifade edilebilir (Cinamon ve Rich, 2005; Greenhaus ve Beutell, 1985; Linehan ve Walsh,
2000; Ligard ve Francis, 2006; Voydanoff, 2004)
Bireyin zaman, enerji ve bağlılık gerektiren birden fazla rolü gerçekleştirmek durumunda
kalması, bu tür çatışmaların ortaya çıkmasında önemli bir nedendir (Aktaş ve Gürkan,
2015; Erdem ve Erkan, 2015; Greenhaus ve Beutell, 1985). İlgili araştırmalar, uzun süreli işaile çatışmasının, işgörenlerin fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde önemli negatif
etkilerinin bulunduğunu göstermektedir (Cullati, 2014; Erdem ve Erkan, 2015; Sharma,
Dhar ve Tyagi, 2015). İş-aile çatışması ile iş hayatındaki tatminsizlik, mutsuzluk, hayal
kırıklığı ve isteksizlik halleri, bireyin hayatına etki etmeye başlar ve yaşam tatmininin
azalmasına neden olur. Bu durum ise, bireyin çevresini, ailesini ve arkadaşlık ilişkilerini
olumsuz etkiler, fiziksel ve psikolojik sağlığını bozar (Çarıkçı ve Çelikkol, 2009; Erdem ve
Erkan, 2015; Keser, 2005). Ayrıca, bireyler işinde ve ailesinde sahip olduğu ayrı rolleri
dengelemekte sorun yaşadığından, bu çatışma iş hayatına da doğrudan etki etmektedir
(Ceyhun, 2014:94). İş ve aile arasındaki rol çatışmaları çok boyutlu ve çok yönlü bir süreçtir
ve zaman, gerginlik ve davranış esaslı çatışmalar olmak üzere kendini gösterebilir. Zaman
esasına dayanan çatışmalarda, belirleyici ana unsur kısıtlı zamandır. Bireylerin bir rolü
yerine getirmek için harcadıkları zamanın, diğer rollerin beklenti ve sorumluluklarını
yerine getirmesine engel olması sonucunda çatışma yaşanmaktadır (Çarıkçı ve Çelikkol,
2009: 156). Genel anlamda iş-aile çatışması yaşayan bireyin içinde bulunduğu ruh halinden
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dolayı işinden duyduğu tatmin azalmaktadır. İşi nedeniyle evine, ailesine, çocuklarına
yeterince zaman ayıramadığını, onlarla gerektiği gibi ilgilenemediğini düşünen işgören
işyerinde huzursuz olacak ve bu nedenle de işinden duyduğu memnuniyet azalacaktır
(Özdevecioğlu ve Doruk, 2009:79). Diğer yandan bireyin iş-aile çatışması kaynaklı
işyerindeki motivasyon algısının düşmesi ve iş memnuniyetsizliğinin artması da
performansını olumsuz etkileyebilmektedir.
Karatepe ve Baddar (2006)’ın beş yıldızlı zincir otellerdeki ön büro çalışanlarına yönelik
yaptıkları araştırmada da; iş-aile çatışmasının iş stresini pozitif yönde etkilediği ve daha
fazla aile-iş çatışmasının daha düşük aile tatminine sebep olduğu ortaya konmuştur.
Ayrıca, iş-aile çatışması, aile-iş çatışması, iş stresi ve yaşam tatmininin işten ayrılma
niyetinin önemli belirleyicileri olduğu ve aile-iş çatışmasının iş-aile çatışmasına göre işten
ayrılma eğilimi üzerinde daha fazla etkiye sebep olduğu ortaya konmuştur. Karatepe ve
Kılıç (2007) ise, ön büro çalışanlarında iş-aile çatışmasının iş tatmininin önemli bir
belirleyicisi olduğunu, aile-iş çatışmasının ise iş tatmininde olumsuz bir etkiye sahip
olduğunu, bununla birlikte iş-aile çatışması ve iş tatmininin işten ayrılma niyetinde önemli
belirleyiciler olduğunu tespit etmişlerdir. Karatepe ve Magaji (2008) de, aile ve iş rolleri
arasındaki çatışmanın örgüte olan duygusal bağlılığı azalttığı ve iş-aile çatışmasının işten
ayrılma niyetini tetiklediğini ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan, konu ile ilgili yapılan
araştırmalar (Frone ve Cooper, 1992; Kinnunen, Geurts ve Mauno, 2004) iş-aile
çatışmasının, aile-iş çatışmasından daha fazla yaşandığını ortaya koymuştur
(Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007). Bardakoğlu, Akgündüz ve Alkan (2014) ise, seyahat
acentası çalışanlarının yaşadığı iş-aile ve aile-iş çatışmasının hem duygusal
tükenmişliklerini hem de işten ayrılma niyetlerini arttırdığını ortaya koymuşlardır.
Yaşanan iş-aile çatışması kaynaklı olumsuzluklar bireyin yetenek ve çabalarının önündeki
bir engel olarak görülebilir. Diğer bir ifade ile, iş-aile çatışması bireyin özel ve iş
hayatındaki karmaşıklığın bir sonucu olarak pek çok olumsuzluğu beraberinde getirmekte
ve işgörenin performansını da olumsuz etkilemektedir (Karabay, 2015:114).
İş Performansı
Performans, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyi veya işgörenin
davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle, bir işgörenin belirli bir zaman
kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır
(Bingöl, 2003:246). Bireysel düzeyde performans, kişinin bilgi, yetenek ve becerilerini
kişisel çaba ve davranışlarıyla birleştirerek istenen kalite ve miktarda kişisel sonuç elde
etmesidir (Aktaş ve Gürkan, 2015:141). Aile-iş çatışması veya iş-aile çatışmasının iş
performansı üzerinde etkisi olduğunu belirlemeye yönelik farklı çalışmalar bulunmaktadır
(Allen, Herst, Bruck ve Sutton, 2000; Gilboa, Shirom, Fried ve Cooper, 2008; Karatepe, 2008;
Karatepe, 2013). Aile yaşamının iş yaşamını etkilemesi sonucunda yaşanan aile-iş
çatışmasının sonuçları incelendiğinde ise, iş doyumu ve iş stresi (Karabay, 2015;
Tekingündüz, Kurtuldu ve Öksüz, 2015; Zhao ve Namasivayam, 2012), işe geç kalma,
devamsızlık ve performans (Frone, Yardley ve Markel, 1997; Kirchmeyer ve Cohen, 1999)
üzerinde etkili olduğu görülmektedir, Çelik ve Turunç (2010) ise, aile-iş çatışmasının iş
performansını anlamlı şekilde düşürdüğünü, ancak iş-aile çatışmasının iş performansını
beklenmedik şekilde arttırdığını ortaya koymuşlardır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin aile-iş ve iş-aile yaşamı
çatışma durumu ile iş performansı algıları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak
ve bu değişkenlerin işgörenlerin bireysel özelliklerine göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemektir. Bu amaçtan hareketle araştırma modeli ve hipotezleri şu
şekilde ifade edilebilir:
Şekil1. Araştırma Modeli
H1: İş-aile çatışması işgörenlerin bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık
gösterir.

İş-Aile
Çatışması

H
H

Bireysel
Özellikler

H
İş
Performansı

H
Aile-İş
Çatışması

H

H2: Aile-iş çatışması işgörenlerin bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık
gösterir.
H3: İş performansı algısı işgörenlerin bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık
gösterir.
H4: İş-aile çatışması ile işgören performansı algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H5: Aile-iş çatışması ile işgören performansı algısı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Araştırma Evreni
Beş yıldızlı otel işletmelerinin yönetim ve organizasyon yapıları bakımından daha geniş ve
hiyerarşik örgütlenme olanaklarına sahip oldukları (Kozak, 1997) ve diğer otellere kıyasla
daha profesyonel yapılandıkları düşünülerek, bu araştırmanın evrenini Ankara il
merkezindeki 5 yıldızlı otel işletmeleri çalışanları oluşturmaktadır. Bu kapsamda T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre il merkezindeki 20 tane beş yıldızlı otel
işletmesi çalışanlarından veri toplama yoluna gidilmiştir. Araştırma hipotezlerini test
etmek için tüm evrenden veri toplama yoluna gidilmiştir. Anket formları, 2015 yılı Şubat
ayında izin alınan otellerin tamamında uygulanarak tam sayım yöntemi uygulanmıştır.
Geri dönüşümü sağlanan ve eksiksiz doldurulan 279 anket formu değerlendirmeye
alınmıştır.
Veri Toplama Teknikleri
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, üç bölümden oluşmaktadır.
Birinci bölümde katılımcıların bireysel özelliklerini (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim
düzeyi, kıdem ve departman) belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde,
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Netemeyer vd. (1996) tarafından geliştirilen iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması ölçekleri
kullanılmıştır. Her iki ölçek de 5’er ifadeden oluşmakta ve 5’li Likert türünde
derecelendirilen (1-tamamen katılmıyorum…5-tamamen katılıyorum) ölçeklerdir. Üçüncü
bölümde ise, Kirkman ve Rosen’dan (1999) uyarlanan ve Sigler ve Pearson (2000)
tarafından geliştirilen 4 ifadeli işgören performansı ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek de diğer
iki ölçekte olduğu gibi 5’li Likert tipi ölçektir.
Verilerin Analizi
Anket formundan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra istatistik
programıyla analiz edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test
edebilmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi uygulanmış ve Q-Q grafiği incelenmiştir.
Özellikle 100 ve daha geniş örneklemlerdeki büyük gruplarda, grafik yöntemi
örneklemden görece bağımsız olduğu için daha sık kullanılmaktadır (Çokluk, Şekercioğlu
ve Büyüköztürk, 2010:15). Bu grafikte gözlenen değerler köşegenler odağındaki doğrunun
yakınında toplandıkları için normalden sapmanın olmadığı sonucu elde edilmiş ve
değişkenlerin normal bir dağılım gösterdiği sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle,
çalışmadaki değişkenlerin ve verilerin normal dağılım göstermesi, verilerin nicel özellikte
olması, örneklemi oluşturan deneklerin birbirinden bağımsız olması, örneklem
büyüklüğünün 30’dan büyük olması ve varyansların homojen olmasından dolayı verilerin
analizinde parametrik testler kullanılmıştır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve
Yıldırım, 2010:180; Ural ve Kılıç, 2006:83).
Araştırmaya katılanların bireysel özellikleri ile iş-aile, aile-iş yaşamı çatışma durumları ve
iş performansı arasında farklılık olup olmadığını belirleyebilmek için bağımsız
örneklemler için t-testi ve ANOVA testi uygulanmıştır. Aralarında anlamlı farklılık çıkan
ve ikiden fazla grup içeren değişkenler için; farklılığın, hangi değişkenler arasında
meydana geldiğini belirlemeye yönelik, “Çoklu Karşılaştırma (Tukey)” testi yapılmıştır.
Araştırmaya katılanların iş-aile ve aile-iş yaşamı çatışma durumları ile iş performansları
arasındaki ilişkiyi test edebilmek için ise basit korelasyon analizi yapılmış ve değişkenler
arasındaki korelasyon katsayısı (r) hesaplanmıştır.
BULGULAR
Değişken sayısını azaltmak, değişkenler arası ilişkilerdeki yapıyı ortaya çıkartmak, başka
bir ifadeyle değişkenleri sınıflandırmak amacıyla ölçeklerin faktör analizi yapılmıştır
(Kalaycı, 2006:321). Verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla, öncelikle
araştırmada kullanılan ölçeklere Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve
Bartlett küresellik testi (Bartlett’s Test) uygulanmıştır. KMO değerleri İş-Aile Çatışması
Ölçeği için 0,701, Aile-İş Çatışması Ölçeği için 0,761; Performans Algısı Ölçeği için ise 0,698
olarak ortaya çıkmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeklerde öz değeri 1’in üzerinde olan
tek faktörlü yapılar elde edilmiş, faktörlerin varyansı açıklama oranları ise iş-aile çatışması
ölçeği için %41,7, aile-iş çatışması ölçeği için %47,5, performans algısı ölçeği için ise %50,8
olarak ortaya çıkmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğini test edebilmek
amacıyla ise Cronbach Alfa değerleri hesaplanmıştır. Alfa katsayısı İş-Aile Çatışması
Ölçeği için α=0,64, Aile-İş Çatışması Ölçeği için α=0,72 ve İş Performansı Ölçeği için ise
α=0,67 olarak ortaya çıkmıştır. Alfa katsayısının değerinden hareketle ölçeklerin
güvenilirlik durumunu (0,60-0,80 arası oldukça güvenilir) oldukça güvenilir olarak
değerlendirmek mümkündür (Akgül ve Çevik, 2003:436).
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Tablo1. Araştırmaya Katılanların Bireysel Özelliklerine Göre
Frekans ve Yüzde Analizi Sonuçları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Kıdem
1 yıl ve daha az
2-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve üzeri
Toplam
Yaş

f

%

156
123

55,9
44,1

279

100,0

f

%

15
65
64
79
56
279

5,4
23,3
22,9
28,3
20,1
100

f

%

20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri

22
48
76
79
54

7,9
17,2
27,2
28,3
19,4

Toplam

279

100

Medeni Durum
Evli çocuklu
Bekâr
Evli çocuksuz
Toplam

f

%

159
81
39
279

57
29
14
100

Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam

f

%

9
63
43
136
28
279

3,2
22,6
15,4
48,7
10,0
100,0

Departman
Kat Hizmetleri
Ön Büro
Yiyecek-İçecek
Muhasebe
Satın Alma
Diğer
Toplam

f

%

85
60
59
30
29
16
279

30,5
21,5
21,1
10,8
10,4
5,7
100

Tablo 1’de araştırmaya katılanların bireysel özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde analizi
sonuçları yer almaktadır. Görüldüğü üzere araştırmaya katılanların çoğunluğu; kadın (%
55,9), evli ve çocuklu (%57) lisans mezunu (% 48,7) ve 36-40 yaş aralığındadır (% 28,3).
Araştırmaya en fazla katılım kat hizmetleri çalışanlarından (%30,5) olmakla birlikte,
kıdeme göre en fazla dağılımın (% 28,3) 11-15 yıl arası süredir ilgili işletmede çalışanlardan
oluştuğu görülmektedir.
Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Bireysel Özellikleri ile İş-Aile Çatışması Durumu
Arasındaki Farklılığa İlişkin t, ANOVA ve Tukey testi Sonuçları
Bireysel Özellikler
Cinsiyet
Medeni
Durum

Yaş

Eğitim
Düzeyi

Kadın
Erkek
Evli çocuklu
Bekâr
Evli çocuksuz
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri
İlköğretim a
Ortaöğretim
Önlisans

n

X

s.s.

156
123
159
81
39
22
48
76
79
54
9
63
43

2,47
2,58
2,53
2,58
2,35
2,35
2,46
2,57
2,59
2,45
3,08
2,50
2,55

0,56
0,69
0,64
0,64
0,50
0,42
0,61
0,65
0,65
0,63
0,78
0,55
0,70
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F/t

p

Tukey
HSD

1,447

0,149

-

1,697

0,185

-

1,064

0,375

-

2,823

0,025*

a-b

Departman

Kıdem

Lisans b
Lisansüstü
Kat Hizmetleri
Ön Büro
Yiyecek-İçecek
Muhasebe
Satın Alma
Diğer
1 yıl ve daha az
2-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve üzeri

136
28
60
59
85
30
29
16
15
65
64
79
56

2,45
2,67
2,44
2,47
2,51
2,38
2,77
2,83
2,45
2,58
2,51
2,46
2,57

0,58
0,74
0,61
0,58
0,66
0,32
0,65
0,85
0,48
0,63
0,66
0,60
0,65

2,314

0,044*

**

0,466

0,761

-

*p<0,05
**farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığı tespit edilememiştir.
Tablo 2’de ise araştırmaya katılanların bireysel özellikleri ile iş-aile çatışması durumu
arasındaki farklılığa ilişkin t testi ve Anova testi sonuçları yer almaktadır. Tablodaki
değerler incelendiğinde, iş-aile çatışmasının katılımcıların eğitim düzeyi ve çalışılan
departmana göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Tukey testi sonucuna göre farklılık
kaynağı incelendiğinde, ilköğretim mezunu çalışanların lisans mezunu çalışanlara göre
daha fazla iş-aile çatışması yaşadıklarını ifade etmek mümkündür. Buradan hareketle
araştırmanın ilk hipotezi kabul edilmiş ve buna ilişkin yokluk hipotezi (H0: İş-aile çatışması
işgörenlerin bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermez.) reddedilmiştir.
Diğer bireysel özellikler ile iş-aile çatışması arasında ise herhangi bir farklılık tespit
edilememiştir.
Tablo 3. Araştırmaya Katılanların Bireysel Özellikleri ile Aile-İş Çatışması Durumu
Arasındaki Farklılığa İlişkin t, ANOVA ve Tukey testi Sonuçları
Bireysel Özellikler
Cinsiyet
Medeni
Durum

Yaş

Eğitim
Düzeyi

Departman

Kadın
Erkek
Evli çocuklu
Bekâr
Evli çocuksuz
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri
İlköğretim a
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü b
Kat Hizmetleri
Ön Büro

n

X

s.s.

156
123
159
81
39
22
48
76
79
54
9
63
43
136
28
60
59

2,93
2,84
2,87
2,93
2,85
2,79
2,91
2,81
2,96
2,92
3,28
2,78
3,08
2,89
2,70
2,74
2,98

0,67
0,69
0,68
0,66
0,74
0,74
0,70
0,67
0,67
0,68
0,42
0,66
0,67
0,70
0,64
0,76
0,66
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F/t

p

Tukey
HSD

1,053

0,293

-

0,281

0,756

-

0,597

0,665

-

2,582

0,038*

a-b

1,391

0,228

-

Kıdem

Yiyecek-İçecek
Muhasebe
Satın Alma
Diğer
1 yıl ve daha az
2-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası
16 yıl ve üzeri

85
30
29
16
15
65
64
79
56

2,96
2,99
2,80
2,73
2,76
2,83
2,87
2,92
2,96

0,66
0,64
0,67
0,61
0,66
0,71
0,68
0,69
0,65

0,467

0,760

-

*p<0,05

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde, aile-iş çatışması katılımcıların sadece eğitim düzeyine
göre farklılık göstermektedir. Farklılığın kaynağını belirlemeye yönelik yapılan Tukey testi
sonucunda ise, ilköğretim mezunu çalışanların lisansüstü mezunu çalışanlara göre daha
fazla aile-iş çatışması yaşadıkları görülmektedir. Buradan hareketle, araştırmanın ikinci
hipotezi kabul edilmiş ve buna ilişkin yokluk hipotezi (H0: Aile-iş çatışması işgörenlerin
bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermez.) reddedilmiştir.
Tablo 4. Araştırmaya Katılanların Bireysel Özellikleri ile İş Performansı Algısı
Arasındaki Farklılığa İlişkin t, ANOVA ve Tukey testi Sonuçları
Bireysel Özellikler
Cinsiyet
Medeni
Durum

Yaş

Eğitim
Düzeyi

Departman

Kıdem

Kadın
Erkek
Evli çocuklu
Bekar
Evli çocuksuz
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri
İlköğretim b
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
Lisansüstü a
Kat Hizmetleri
Ön Büro
Yiyecek-İçecek
Muhasebe
Satın Alma
Diğer
1 yıl ve daha az
2-5 yıl arası
6-10 yıl arası
11-15 yıl arası

n

X

s.s.

156
123
159
81
39
22
48
76
79
54
9
63
43
136
28
60
59
85
30
29
16
15
65
64
79

3,09
3,17
3,14
3,09
3,14
3,20
3,08
3,25
3,06
3,08
2,83
3,24
2,91
3,13
3,33
3,29
3,02
3,07
3,06
3,18
3,26
3,28
3,17
3,16
3,08

0,70
0,70
0,70
0,65
0,79
0,85
0,69
0,71
0,68
0,67
0,46
0,73
0,65
0,71
0,65
0,77
0,63
0,69
0,70
0,73
0,66
0,73
0,76
0,67
0,71
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F/t

p

Tukey
HSD

0,912

0,363

-

0,164

0,849

-

0,930

0,447

-

2,434

0,048*

a-b

1,213

0,303

-

0,467

0,760

-

16 yıl ve üzeri

56

3,07

0,64

*p<0,05
Tablo 4’teki veriler incelendiğinde ise, iş performansı algısının (aile-iş çatışması
bulgularında olduğu gibi) katılımcıların yine sadece eğitim düzeyine göre farklılık
gösterdiği görülmektedir. Farklılığın kaynağını belirlemeye yönelik yapılan Tukey testi
bulgularına göre, lisansüstü mezunu çalışanların ilköğretim mezunu çalışanlara kıyasla iş
performansı algılarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle,
araştırmanın üçüncü hipotezi kabul edilmiş ve buna ilişkin yokluk hipotezi (H0: İş
performansı algısı işgörenlerin bireysel özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermez)
reddedilmiştir.
Tablo 5. Değişkenler Arasındaki İlişkiye Ait Korelâsyon Matrisi
Değişkenler
1. İş-Aile Çatışması
2. Aile-İş Çatışması
3. İş Performansı

İş-Aile
Çatışması
1.00
0,36
-0,18*

Aile-İş
Çatışması
0,36
1.00
-0,38*

İş Performansı
-0,18*
-0,38*
1.00

*<0,01

Tablo 5’te ise, değişkenler arasındaki ilişkiye ait korelasyon matrisi yer almaktadır. Elde
edilen Pearson Korelasyon Katsayıları’ndan (r) hareketle, aile-iş çatışması ve iş-aile
çatışması ile iş performansı algısı arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir
(p<0.01). Değişkenler arasındaki korelasyon katsayısı (r) aralıkları; 0,01–0,29 zayıf ilişki ve
0,30-0,64 orta düzey ilişki olarak değerlendirildiğinde (Ural ve Kılıç, 2006:248), aile-iş
çatışması ile iş performansı arasında orta düzeyde negatif (r=0,38), iş-aile çatışması ile iş
performansı arasında ise zayıf düzeyde ve negatif (r=0,18) bir ilişki olduğu görülmektedir.
Bu bulgudan hareketle aile-iş çatışması ve iş-aile çatışması arttıkça işgörenlerin iş
performansı algısının düştüğünü ya da çatışma azaldıkça iş performansı algısının arttığını
ifade etmek mümkündür. Bu nedenle araştırmanın dördüncü ve beşinci hipotezleri kabul
edilmiş ve bunlara ilişkin yokluk hipotezleri (H0: İş-aile çatışması ile işgören performansı
algısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. H0: Aile-iş çatışması ile işgören performansı algısı
arasında anlamlı bir ilişki yoktur) reddedilmiştir.
SONUÇ
Çalışanların özel yaşamlarının işletmedeki görevlerini ya da işlerini yerine getirmede rol
oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle bir işgöreni etkili şekilde çalıştırmak için onun iş dışı
kişisel sorunlarının tatminkâr bir sonuca bağlanması zorunlu olmaktadır. Özel yaşama
saygılı olma, sorunlarını çözümlemekte astlar için sadık bir dost gibi davranma, elde
bulunan olanaklarla yardım etme, işbirliği ve çalışma arzusunu güçlendirmekte önemli bir
husustur (Eren, 2010). İnsan gücünün turizm sektörünün temel yapı taşlarından birisi
olması sektörde çalışanların davranış sürecinin anlaşılmasının önemini bir kat daha
arttırmaktadır. Bu nedenle sektörün olmazsa olmazı olan çalışanların iş performanslarını
arttırıcı önlemler alınması işletmelerin ve turizm sektörünün başarısı açısından oldukça
önemli bir unsurdur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ilköğretim mezunu
çalışanların lisans mezunu çalışanlara göre daha fazla iş-aile çatışması yaşadıkları, yine
ilköğretim mezunu çalışanların lisansüstü mezunu çalışanlara göre daha fazla aile-iş
çatışması yaşadıkları tespit edilmiştir. Diğer taraftan lisansüstü mezunu çalışanların

1611

ilköğretim mezunu çalışanlara göre iş performansı algılarının daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu bulgulardan hareketle eğitim düzeyi düşük olan çalışanların daha fazla aileiş ve iş-aile çatışması yaşadıkları ve iş performansı algılarının daha düşük olduğu
söylenebilir. Bu bulgular, eğitim düzeyi ile iş-aile ve aile iş yaşamı çatışması ve iş
performansı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koyan diğer çalışmalarla örtüşmektedir
(Karatepe ve Kılıç, 2007; Wayne, Nicholas ve William, 2004). Korelasyon analizi
sonuçlarına göre ise, aile-iş çatışması ile iş performansı algısı arasında orta düzeyde negatif
bir ilişki, iş-aile çatışması ile performans algısı arasında da negatif yönlü zayıf bir ilişki
tespit edilmiştir. Buna göre; aile-iş çatışması ve iş-aile çatışması arttıkça işgörenlerin iş
performansı algısının düştüğünü ya da aile-iş çatışması ve iş-aile çatışması azaldıkça iş
performansı algısının arttığını söylemek mümkündür. Yapılan araştırmalar iş-aile
çatışması veya aile-iş çatışmasının iş performansı, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti gibi
olumsuz çıktılarla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Allen vd. 2000; Eby, Casper,
Lockwood, Bordeaux ve Brinley, 2005; Netemeyer vd. 2004; O’Driscoll, Brough ve Kalliath,
2004). Bu araştırmada da iş-aile ve aile-iş çatışmasının iş performansı algısında bir
azalmaya sebep olduğu ortaya konmuştur. Bu sonuç diğer araştırma bulgularıyla da
örtüşmektedir (Allen vd. 2000; Frone, vd. 1997; Gilboa vd., 2008; Karatepe, 2008; Karatepe,
2013; Kirchmeyer ve Cohen, 1999; Wayne vd. 2004;). Çalışanların iş yaşamı ile aile yaşamı
arasındaki çatışma durumunu azaltmak ve dolayısıyla performanslarını arttırmak için
özellikle evli ve çocuklu aileleri olan çalışanların mesai saatlerinin (gündüz vardiyası vb.
yoluyla) aile yaşantısını olumsuz etkilemeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, çalışanların sosyal motivasyonlarının arttırılması için piknik, gezi gibi aile ve iş
ilişkilerini geliştirecek organizasyonların yapılması, çalışanlarının evlilik yıldönümü,
çocuk sahibi olma gibi özel günlerinin hatırlanması yoluyla, işgörenlerin ailelerine de
önem verildiğinin hissettirilmesi çalışanların örgüte olan aidiyet duygusunun arttırılması
noktasında oldukça önemlidir. Ayrıca çalışanların ekonomik refahlarının aile
mutluluğunu da etkileyeceği düşüncesiyle çalışanlara özel gün pirimi, ayın elemanı seçilen
çalışana ekonomik ödül verilmesi gibi uygulamalar yoluyla ekonomik motivasyonlarının
arttırılması da sağlanabilir. Bundan sonra yapılacak araştırmaların ise, diğer konaklama
işletmelerindeki işgörenleri de kapsayacak şekilde yapılması, bulguların kıyaslanması ve
literatüre katkı sağlaması açısından önemlidir. Elde edilen bulgu ve geliştirilen önerilerin
turizm sektöründeki insan kaynağının daha iyi anlaşılabilmesi ve daha etkin
yönetilebilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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