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YAZ TATİLİNDEN BEKLENEN FAYDALARA GÖRE TURİST PAZARININ 
BÖLÜMLENDİRİLMESİ: ANTALYA’DA YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 

 
Sevda SAHİLLİ BİRDİR 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; Antalya’yı ziyaret eden turist pazarını yaz tatilinden bekledikleri 

faydalara göre birbirine benzeyen gruplara ayırmak ve bekledikleri faydalar açısından 

farklı turist profillerini ortaya koymaktır. Ayrıca, Antalya’ya gelen turistlerin, yaz 

tatilinden bekledikleri faydanın demografik ve seyahat özelliklerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Bu çalışmada, pazarı bölümlendirmede kullanılan yaygın yaklaşımlarından birisi olan 

post hoc bölümlendirme yaklaşımı kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ta anket 

tekniğinden faydalanılmıştır. Anket, Almanca, Rusça, İngilizce ve Türkçe dillerinde, 

20-23 Ağustos 2007’de, Antalya’da tatilini yapıp ülkesine dönen turistlere, Antalya 

Hava Limanında yüz yüze uygulanmıştır. Toplam 1000 anketten, kullanılabilir anket 

geri dönüş oranı %77 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmada, verilerin analizinde aritmetik 

ortalama, medyan, mod ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden 

yararlanılmıştır. Ayrıca, t-testi, ANOVA, korelasyon analizi, faktör analizi, kümeleme 

analizi, ayırma analizi ve ki-kare analizlerinden de yararlanılmıştır.  

 
Araştırmada yapılan faktör analizi sonucunda, 9 faktör elde edilmiştir. Ortaya çıkan 

dokuz faktöre kümeleme analizi uygulanmıştır.  Kümeleme analizi, iki pazar bölümü 

üretmiştir. Birinci pazar bölümünün adı “Güvenlik ve Konfor Faydaları Arayanlar”, 

ikinci pazar bölümünün adı ise, “Güneş-Deniz-Kum Faydaları Arayanlar” olarak 

belirlenmiştir. Yapılan t-testi analizi, iki pazar bölümünün arasında tüm faktörler 

itibariyle anlamlı (p<0.000)  farklılık olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç olarak,  

araştırma sonucunda elde edilen bulguların, turizm pazarlama yöneticilerince, turistlerin 

beklentilerine odaklı, turistik mal ve hizmetlerini üretmelerine, konumlandırmalarına ve 

pazarlamalarına yönelik önemi üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Turizmde Pazar bölümlendirme,  Beklenen Fayda, Faktör-

Kümeleme-Ayırma-Ki-Kare Analizleri, Post-Hoc Metodu, Bırak ve Topla Yöntemi. 
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SEGMENTING TOURIST MARKET BASED ON BENEFITS SOUGHT  
FROM A SUMMER HOLIDAY: A STUDY IN ANTALYA 

 

Sevda SAHİLLİ BİRDİR 

ABSTRACT  

The major purposes at this research study were to seperate tourists visiting Antalya into 

similar groups based on benefits they sought from a summer holiday and to identify 

tourist profiles based of those expected benefits.  Moreover, tourists’ expectation were 

analized to identify any differences between various demographic variables and travel 

characteristic.  

 
This study employed a post hoc approach to identify market segments. To collect the 

data a questionnaire was developed and utilized in the study. The questionnaire, in four 

languages (Turkish, German, Russian and English), was applied to departing tourists 

during 20-23 August, 2007 at Antalya International Airport using a face to face technic. 

Out of the 1000 quetionnaires, there was a 77% usable return rate. To analyze the 

collected data various statistical methods, including mean, medyan, mod and standart 

deviation were used. Additionaly, t-test, ANOVA, Correlation Analysis, Factor 

Analysis, TwoStep Cluster Analysis, Disriminant Analysis and Chi-Square Analysis 

were employed to further analyze the data.  

 
Factor analysis revealed 9 different factors among summer tourists visiting Antalya. On 

the other hand, TwoStep Cluster analysis produced 2 market groups. These groups were 

loosely named as “Security and Confort Benefits Seekers,” and “Sun-Sea-Sand_ 

Benefits Seekers.” T-test revealed a statisticaly significant difference (at p<0.000) 

between the two identified clusters. Finally, study findings were discussed for their 

potential benefits for tourism marketing managers to produce product and service up to 

tourists expectations and how to position and market them to toursits.  

 
Key Words: Market Segmentation in Tourism, Benefits Sought, Factor Analysis-

TwoStep Cluster-Discriminant Analysis-Chi-Square Analysis, Post Hoc Method, Drop 

and Collect Survey.          
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GİRİŞ 

 

 

Ulusal ve uluslararası turizm hareketlerinin artması sonucu, turizm çekim merkezleri ve 

turizm işletmeleri arasındaki rekabet artmış ve turistlerin özellikleri, tercihleri, 

beklentileri birbirinden farklılaşmıştır. Turizm işletmeleri ve destinasyonlarının farklı 

tüketici gruplarının ihtiyaç, istekleri ve beklentilerini tam olarak karşılamak için  

tüketici gruplarını daha iyi tanımaları gerekmektedir. Tüketicileri daha iyi tanımak için 

ise, pazarı oluşturan potansiyel ve fiili alıcıları bazı kriterler açısından birbirine 

benzeyen gruplara ayırmak gerekmektedir. Kısaca pazar bölümlendirme yapılmalıdır. 

Pazar bölümlendirme, pazarı ihtiyaçları, istekleri, beklentileri, kişisel özellikleri ve satın 

alma davranışları açısından birbirine benzeyen, homojen gruplara ayırmayı ifade eder 

(Mok; Iverson 2000, 300; Mucuk 2001, 94; Bieger; Laesser 2002, 68; Kavak; Aksöz 

2003, 230).  

 

Turizm sektörü açısından her geçen yıl giderek artan oranda turist çekmek, büyük önem 

taşımaktadır. Bunun yanı sıra, turistlerin seyahat alışkanlıklarını ve turizm çekim 

merkezlerini seçerken ne tür motivasyonlardan etkilendiklerini bilmek (Cha; McCleary; 

Uysal 1995, 33), yöneticiler için büyük bir önem taşımaktadır. Yöneticiler, turistlerin 

ihtiyaçları, istekleri, beklentileri ve satın alma alışkanlıkları doğrultusunda hareket 

ederek pazarı bölümlendirmelidirler. Böylece, pazar bölümlendirme sayesinde, turistik 

çekim yerleri ve turizm işletmeleri, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına, isteklerine ve 

beklentilerine yönelik daha güçlü bir pazarlama karması oluşturarak, daha iyi hizmet 

sunabilir ve amaçlarına daha kolay ulaşabilirler.  

 

Pazar bölümlendirme, sınırlı kaynaklarla, benzer özelliklere sahip tüketicilerin 

ihtiyaçlarındaki değişiklikleri tatmin etme yoluyla işletmelere yardımcı olur. Böylece, 

pazarlama çabaları ana bölümlere odaklanarak, sınırlı kaynakların etkisi artırılabilir  

(Dibb 1998, 394). Pazar bölümlendirme süreci, üç aşamada ele alınmaktadır. Bunlar (1) 

araştırma, (2) analiz ve (3) gruplaştırma aşamalarıdır. Mevcut araştırma, pazarı 

bölümlendirme sürecindeki üç aşamayı takip etmiştir. Öte yandan, pazar genellikle dört 
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değişken doğrultusunda bölümlendirilmektedir. Bunlar: (1) coğrafi bölümleme 

değişkenleri, (2) demografik değişkenler, (3) psikografik değişkenler ve (4) davranışsal 

değişkenlerdir (Yükselen 2003, 139).    

 

Tezde, turist pazarının tatilden beklenen faydalara göre bölümlendirilmesi konusundaki 

literatür geniş bir şekilde taranmıştır. Yapılan incelemede, yabancı literatürde araştırma 

konusu ile ilgili çok sayıda araştırma olmasına rağmen Türkiye’de bu konuyla ilgili 

çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmüştür. Örneğin yabancı yazında kırsal alanları 

ziyaret eden turistlerin tatilden bekledikleri faydalar (Kastenholz; Davis; Paul 1999; 

Frochot 2005), yaz tatilinden beklenen faydalar (Loker; Perdue 1992) ve genel olarak 

tatilden beklenen faydalar (Woodside; Jacobs 1985; Gitelson; Kerstetter 1990; Tian; 

Crompton; Witt 1996; Formica; Uysal 1998; Anderson; Prentice; Watanabe 2000; 

Sarıgöllü; Huang 2005) dikkate alınarak turist pazarını bölümlere ayıran ve bu 

bölümlerin demografik ve diğer özelliklerini ortaya koyan çok sayıda araştırma vardır. 

Türkiye’de ise Öztürk (2001), Türkiye’ye gelen yabancı turistleri tatilden beklentilerine 

göre bölümlere ayırmıştır. Ayrıca, yerli turistlere dönük olarak aynı amaçla Çakıcı ve 

Aksu (2006) ile Kayar ve Kozak (2006) tarafından yapılan araştırmalar mevcuttur. 

Öztürk (2001) tarafından yapılan araştırma, hem genel olması hem de örneklemin küçük 

olması nedeniyle, belirli dönemlerde belirli bölgelere belirli amaçlarla gelen turistlerin 

tatilden bekledikleri faydaları ortaya koyması açısından yetersiz kalmaktadır. Mevcut 

araştırma, Antalya’ya yaz döneminde gelen ziyaretçilerin tatilden beklentilerini ortaya 

koyarak bu konudaki bir boşluğu doldurması ve literatürü zenginleştirmesi açısından 

önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.   

 

Ayrıca, turizmin son derece hızlı geliştiği Antalya ve çevresini ziyaret eden turistlerin 

tatilden bekledikleri faydalara göre birbirine benzeyen gruplara ayrılması durumunda, 

işletme yöneticileri bu faydaları sağlayacak etkinlikler, mal ve hizmetler geliştirebilecek  

ve ziyaretçilerin ihtiyaçları daha iyi karşılanabilecektir. Böylece, işletmeler tüketici 

ihtiyaç, istek ve beklentilerini daha iyi karşılayabilecekleri pazar bölümlerini 

seçebilecek, pazar bölümlerine uygun pazarlama karmaları oluşturabilecek ve bunun 

neticesinde de daha iyi hizmet kalitesi, tüketici memnuniyeti ve rekabet avantajı elde 

edebileceklerdir. Çünkü, bir turistin seyahatini geçirdiği yerdeki tatmin düzeyi, turistin 

tekrar aynı yeri ziyaret etmesi ve söz konusu turizm çekim merkezini başkalarına 
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tavsiye etme eğilimi, tatil sonucunda tatilden beklentilerini gerçekleştirme derecesine 

bağlıdır (Kozak; Rimmington 2000, 259-268). 

 

Araştırmada, tatilden beklenen faydalara göre turist pazarının bölümlendirilmesi 

hedeflenmiştir. Ayrıca, turistlerin bekledikleri faydalar doğrultusunda turist profilleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, hedeflenen amaçlara ulaşabilmek için izlenen 

yol şu şekilde ifade edilebilir: (1) turistlerin tatilden beklentilerine dönük kapsamlı bir 

literatür taraması yapılmıştır, (2) turistlerin yaz tatilinden beklentilerini belirleyebilmek 

amacıyla veri toplamak için anket yöntemi seçilmiştir, (3) anket, araştırmanın ana 

kütlesi içinde yer alan turistlere uygulanmıştır, (4) elde edilen veriler, bilgisayar 

ortamında tasnif edilmiş ve çözümlenmiştir ve (5) elde edilen çözümlemelere bağlı 

olarak bulgular yorumlanmıştır.  

 

Tezin teorik kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Alan araştırması kısmında, Antalya’ya 

yaz döneminde gelen turistler, tatilden bekledikleri faydalara göre bölümlere ayrılmış ve 

tatilden beklenen faydalar ile turistlerin demografik özellikleri ve seyahat özellikleri 

ilişkilendirilmiştir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, Antalya’yı yaz tatilinde ziyaret 

eden turistleri, tatilden bekledikleri faydalara göre birbirine benzeyen gruplara ayırmak 

ve bekledikleri faydalar açısından farklı turist profillerini ortaya koymaktır 

 

Tezin birinci bölümünde, pazarı bölümlendirme ile ilgili temel kavramlar olan pazar, 

pazar bölümlendirme, tüketiciler pazarında pazar bölümlendirme ve örgütsel pazarda 

pazar bölümlendirme açıklanmaktadır. Ayrıca, pazar bölümlendirmenin faydaları, etkin 

pazar bölümlendirme ölçütleri, pazar bölümlendirme süreci ve tüketiciler pazarında 

pazar bölümlendirme kriterleri irdelenmektedir.    

 

İkinci bölümde, öncelikle turizmde pazar bölümlendirme ve önemi hakkında bilgi 

verilmektedir. Daha sonra, turist pazarında pazar bölümlendirme değişkenleri tek tek ele 

alınarak irdelenmekte ve pazar bölümlendirme ile ilgili yapılan yerli ve yabancı 

çalışmalara da değinilmektedir. Ayrıca, turizm literatüründe ele alınan pazar 

bölümlendirme yaklaşımları olan öncül ve post hoc bölümlendirme hakkında da bilgi 

verilmektedir. Bu  araştırma, pazarı bölümlendirme yaklaşımlarından birisi olan post 

hoc (araştırmaya dayalı) bölümlendirmesi niteliğinde bir çalışmadır.  
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Üçüncü ve son bölümde ise, öncelikle, araştırmanın konusu, amacı ve önemi, yöntemi, 

problemi ve sınırlamalarına değinilmektedir. Öte yandan, uygulama sonucunda anket 

aracılığıyla elde edilen verilere uygulanan analizler ve analiz sonucunda ulaşılan 

bulgular ve değerlendirmelerine de yer verilmektedir. Ayrıca, turistlerin yaz tatilinden 

bekledikleri faydalar, önceden belirlenen araştırma soruları doğrultusunda, turistlerin 

demografik ve seyahat özelliklerine göre, ilgili analizlerle  değerlendirilmekte ve 

ulaşılan bulgular tablolar halinde özetlenmektedir. Bu konuda yapılan uygulamaya bağlı 

olarak elde edilen bulgular doğrultusunda öneriler, sonuç kısmında yer almaktadır.  



 

 

 

 

 

 

 

I. BÖLÜM 

PAZAR BÖLÜMLENDİRME  

 

1.1. PAZAR BÖLÜMLENDİRMEYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 

Bu bölümde, pazar bölümlendirme ile ilgili temel kavramlar olan pazar, pazar 

bölümlendirme, tüketiciler pazarında pazar bölümlendirme ve örgütsel pazarda pazar 

bölümlendirme açıklanacaktır. Bununla birlikte, bu çalışmada ele alınan pazar, tüketici 

pazarlarıdır. Dolayısıyla, sadece tüketici pazar bölümlemesi detaylı olarak incelenmiştir.  

 

1.1.1. Pazar 

İşletme yönetimi, pazarlama amaçlarına erişebilmek için öncelikle pazarını seçmelidir. 

Mucuk (2001, 63), “Belirli özelliklere sahip tüketim birimleri grubu, pazarı meydana 

getirir” şeklinde pazarı tarif etmektedir. Çeşitli ürünleri sunan satıcı ve benzer 

ihtiyaçları olan potansiyel tüketicilerin oluşturduğu bir grup pazarı oluşturur, böylece bu 

grup, bu yolla ihtiyaçlarını tatmin edebilirler (McCarthy; Perreault 1988, 61).  

 

Pazarlama bilimi açısından pazar, karşılanacak istek ve ihtiyaçları olan, harcayacak 

geliri olan ve harcama isteğinde olan kişi veya örgütlerdir (Pride; Ferrell 1987, 74; 

Rızaoğlu 2004, 143; Mucuk 2005, 237; Kozak 2006, 97). Pazar kavram olarak farklı 

şekillerde ele alınmaktadır. Örneğin, mal veya hizmetlerin satıldığı yerlerdir. Belirli 

ürünlere olan talep şeklinde de ifade edilmektedir. Kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını 

karşılamak için mal ve hizmet satın alanlar ile bir mal veya hizmeti, bir başka mal veya 

hizmetin üretiminde kullanmak üzere satın alan kişi, kurum veya örgütler pazarda 
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bulunabilmektedir (Yükselen 2003, 94). Pazar, Amerikan Pazarlama Derneğine 

(American Marketing Association) göre, bir ürün veya hizmetin  potansiyel alıcılarının 

talebinin toplanmasıdır. Öte yandan, pazar, belirli bir ürünü veya hizmeti satın alan 

kişilerin hepsinin toplam talebini ifade eder  (Levy; Frerichs; Gordon 1994, 175). 

 

Diğer bir ifadeyle pazar, “belirli bir ihtiyacı ve isteği paylaşan, o ihtiyacı ve isteği 

doyurmaya istekli olan ve değişimi gerçekleştirmeye yetkisi olan tüm umulan alıcılar 

topluluğudur” (Cemalcılar 1999, 31-32). Schwartz’a (1977, 78) göre, “pazarlama 

tartışmalarında pazar kelimesi genellikle önce sıfatlar aracılığıyla oluşmaktadır. Söz 

konusu sıfatlar “kırsal”, “gençlik”, “düşük gelir”, “yüksek prestij”, “şehirli”, “azınlık”, 

“yaşlı”, “hamile kadın” ve “çocuk özel” gibidir”. Bu sıfatlar araştırma dahilindeki 

tüketiciler hakkında yöneticilere önemli ipuçları sağlar.  

 

Pazar, belirli bir ihtiyaç, istek ve beklentileri olan tüketiciler veya örgütlerin, 

ihtiyaçlarını karşılamak için belli bir eder karşılığı, bir ürün veya hizmeti satın almak 

isteğinde olan potansiyel veya mevcut talep şeklinde tanımlanabilir.  

 

Pazarlar temel olarak ikiye ayrılırlar. Bunlar: (1) tüketiciler pazarı ve (2) örgütsel 

pazardır.  

 

1.1.1.1. Tüketiciler Pazarı 

Bireylerin oluşturduğu pazar şeklinde tanımlanabilir. Bireylerin kişisel ihtiyaç ve diğer 

ihtiyaçları için mal veya hizmet satın almalarını kapsar. Satın alınan söz konusu mal 

veya hizmetler, kişilerin kendileri veya yakınları tarafından tüketilir. Kişiler, satın 

aldıkları mal veya hizmetten kâr amacı gütmezler.  Kişilerin yiyecek, giyecek, konut, ev 

eşyaları satın almaları veya herhangi bir tatil destinasyonunda tatillerini geçirmek için 

rezervasyon yaptırmaları tüketiciler pazarı kapsamında ele alınmaktadır (Cemalcılar 

1999, 33; Kozak 2006, 97-98).  

 

1.1.1.2. Örgütsel Pazar 

Örgütlerin, farklı bir ürün veya hizmet meydana getirmek için yaptıkları satınalma 

davranışlarını kapsar. Örgütsel pazarlar kendi içinde dörde ayrılırlar. Bunlar: (1) 
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üreticiler pazarı, (2) aracılar pazarı, (3) kurumlar pazarı ve (4) devlet pazarıdır 

(Cemalcılar 1999, 34-35).  

 

Turizm sektöründe ise, tur operatörlerinin ve seyahat acentalarının gerçekleştirdikleri 

satınalma şekli bu bağlamda ele alınmaktadır. Örneğin, tur operatörleri, hazırladıkları 

paket turlar için birbirinden farklı birçok ürünü, farklı yerlerden satın alırlar. Turizm 

sektöründe örgütsel pazarlar üç aşamada ele alınmaktadırlar. Bunlar: (1) üretici turizm 

işletmeler pazarı, (2) aracı turizm işletmelerin veya satıcı örgütsel pazarı ve (3) diğer 

işletmelerin pazarıdır (Kozak 2006, 98).   

 

1.1.2. Pazar Bölümlendirme 

Özellikle son yirmi yılda, üretim yöntemleri, ulaştırma, iletişim, bilgi teknolojileri, 

eğitim, toplumların demografik yapısı ve sosyal refah alanındaki değişmelerin ve 

gelişmelerin desteği ile yeni pazarlar gelişip büyümüştür (Mucuk 2001, 12; Sahilli, 

2001, 16; Yükselen 2003, 2-3). Yeni pazarlarla birlikte, insan ihtiyaçlarında, 

isteklerinde ve beklentilerinde bir artış ve farklılaşma da gözlenmektedir. Bu gelişmeye 

paralel olarak potansiyel pazardaki tüketicileri mümkün olduğunca homojen sınıflara 

ayırarak onların ihtiyaç, istek ve beklentilerine göre pazarlama karması geliştirme 

ihtiyacı doğmuştur (Mucuk 1991, 188; Yükselen 1998, 205).  

 

Pazarlama yazınında birçok insan, pazarı bölümlendirmenin stratejik anahtar olduğu 

görüşüne inanmaktadır (Myers 1996, 4). Pazar bölümleme, bir şirketin kesin pazarlama 

gayretlerini arttırması için bir çabadır. Pazar bölümleme, bir pazar içindeki aynı 

istekleri, satınalma gücü, coğrafi bölge, satınalma davranışları veya satınalma 

alışkanlıkları birbirine benzeyen büyük belirli bir gruptan oluşur (Armstrong 1991, 43; 

Kotler 2000, 256; Kotler;). McCarthy ve Perrault’a (1988, 61) göre, pazar bölümü, bir 

pazarlama karmasına aynı şekilde tepki veren ve aynı özellikleri taşıyan bir gruptur. 

Kısaca, bir pazar bölümünü, benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin bir grubu 

oluşturur (Rao; Wang 1996, 58; Kotler; Keller 2006, 240;). 

 

Pazarı bölümlendirmek için tek bir yol yoktur. Bir pazarlama yöneticisi, farklı 

bölümleme değişkenlerini, tek veya birbirleriyle birleştirerek pazar bölümlendirme 

denemeleri yapabilir. Böylece, pazar yapısında en iyi görüşü bulmayı ümit eder (Kotler; 
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Bowen; Makens 1999, 241). McCarthy ve Perreault’a (1988, 66) göre, pazar 

bölümlemesi iki aşamalı bir süreçtir. (1) geniş ürün pazarlarının adını koyma ve (2) bu 

ürün pazarlarının hedef pazarlarını seçmek ve uygun pazarlama karmasını geliştirmek 

için bölümleme yapmaktır.   

 

Pazar bölümlemesinin amacı, pazarlama yapılabilecek alıcıları seçerek, alıcılar 

arasındaki farklılıkları saptamak ve birbirine benzer özellikleri olan alıcıları 

gruplandırmaktır (Marangoz 2000, 18). Böylece, turizmde pazar bölümleme kısaca, 

heterojen nitelikteki turistler arasından benzer özellikleri olan homojen turist gruplarını 

tespit etme amacını taşır (Çakıcı 1998, 89). Kısaca, müşterilerimiz kimlerdir?, hangi 

müşteri gruplarına daha iyi hizmet verebiliriz sorularına cevap vermemize yardımcı olur 

(Hsu; Powers 2002, 66). Diğer bir ifadeyle, pazar bölümlendirme, hedef pazar 

bölümlerinin belirlenmesi, her bölümün büyüklüğünün ve değerinin belirlenmesi, 

pazarda yer alan rakiplerin pazardaki durumlarının belirlenmesi ve yeterince hizmet 

edilmeyen pazar bölümlerinin seçilmesi amacıyla yapılır (Altunışık; Özdemir; Torlak 

2002, 140).  

 

Pazar bölümlendirme stratejisi, spesifik bir bölümün ilgisini çekecek bir program 

tasarlamak için pazar bölümü hakkında gerekli olan bilgileri kullanmayı ifade eder 

(Dickson; Ginter 1987, 1). Pazar bölümlendirme, hedef pazarın tanımlanması 

çalışmalarının temelini oluşturur (Çakıcı 1998, 89). Bu açıdan hedefe giden ilk adım 

olarak ele alınabilir. Bu nedenle, pazarlama stratejisinin oluşturulmasında ve pazarlama 

çabalarının başarıya ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. İhtiyaç, istek ve beklentileri 

farklı olan tüketicilere ulaşmak ve onları aynı oranda tatmin etmek için işletme 

yöneticileri çok büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmaktadır. Bunun yerine, 

bölümleme ile pazarın ortak özelliklere sahip olan bir grubuna odaklanarak, o 

bölümdeki tüketicilere hizmet vermek daha az maliyetli ve daha verimli olmaktadır 

(Uçar, 2006, 63). 

 

Arslan (2004, 253) ile Levy, Frerichs ve Gordon’a (1994, 175) göre, pazarı 

bölümlendirme, farklı satınalma istek veya gereksinimleri ile pazarı birkaç alt pazara 

bölme süreci şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, alkolsüz içki ve sigara pazarlarının 

bugün önceki durumlarından tamamen farklı durumlarda oldukları söylenebilir. Coca-
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Cola, etkin kampanyalar düzenleyerek, alkolsüz içkilerden alınan tadların farklı 

algılanması amacını gütmüş ve bunda başarılı olmuştur. Kalori azaltma yoluyla sağlıklı 

beslenme talebini, eğlence temasıyla da sosyalleşme ihtiyacına cevap vermiştir. Aynı 

şekilde, sigara pazarında da geleneksel ürünlerine ek olarak yenilikler pazara 

sunulmuştur. Bunlar, filtresiz, yüksek filtreli, mentol tadında, 100 mm. sigaralar, bayan-

feminen dizayn, lüks markalar ve renkli kağıtlar gibi (London; Bitta 1988, 81). 

 

Pazar bölümlendirme, sınırlı kaynaklarla, benzer özelliklere sahip tüketicilerin 

ihtiyaçlarındaki değişiklikleri tatmin etme yoluyla işletmeye yardımcı olur. Böylece, 

pazarlama çabaları ana bölümlere odaklanarak, sınırlı kaynakların etkisi artırılabilir  

(Dibb 1998, 394). Pazar bölümlendirme ile ilgili literatür incelendiğinde, genel olarak 

pazarların ikiye bölündüğü görülmektedir (Kozak 2006, 97). Bu pazarlar (1) tüketiciler 

pazarı ve (2) örgütsel pazar şeklinde gruplanmaktadırlar.  

 

1.1.3. Tüketiciler Pazarında Pazar Bölümlendirme 

Tüketici pazarları, tüketicilerin ticari bir amaç gütmeden, kendi veya yakınlarının 

ihtiyaçlarını karşılamak için ürün (mal ve/veya hizmet) satın aldıkları pazarlardır 

(Cemalcılar 1999, 33; Mucuk 2001, 65). Tüketiciler pazarının temel özelliği, 

tüketicilerin satınalma nedenlerinin kişinin kendi veya aile fertlerinin kullanım istek ve 

amacına dönük olmasıdır (Mucuk 2005, 238). Tüketici konumundaki kişiler ve aileler, 

kâr amacı gütmeden birçok tüketici pazarının üyesidirler. Bu tüketici pazarlarına örnek 

verecek olursak; giysi, yiyecek-içecek, konut, ev eşyaları, eğlence, kültür ve sanat ve 

benzeridir.  

 

Tüketici pazarlarında bir pazar bölümü, homojen ihtiyaçları olan bir grup tüketici olarak 

tanımlanır (Doyle; Saunders 1985, 25). Tüketiciler pazarı bölümlendirilirken ele alınan 

değişkenler şu şekilde sıralanabilir: (1) coğrafi bölümleme değişkenleri, (2) demografik 

değişkenler, (3) psikografik değişkenler ve (4) davranışsal değişkenler (Yükselen 2003, 

139).    

 

1.1.4. Örgütsel Pazarda Pazar Bölümlendirme 

Örgütsel pazarlarda alıcılar, farklı amaçlar için farklı ürünlere ihtiyaç duyarlar ve 

uzmanlaşmış örgütsel pazarlarda farklı satıcılardan çoklu uzman ürünleri sıklıkla satın 
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alırlar (Doyle; Saunders 1985, 25). İşletme yöneticileri, endüstriyel pazarların mamul 

ihtiyacına yönelik pazarlama faaliyetlerinde bölge, organizasyon tipi, müşteri 

büyüklüğü ve mamul kullanımı gibi değişkenleri kriter olarak ele alıp bölümlendirme  

yapmaktadırlar (Mucuk 2001, 100; Mucuk 2005, 243). Rangan, Moriarty ve Swartz’a 

(1992, 73) göre, örgütsel pazar bölümü araştırmaları, tüketicileri bölümlemek için 

birkaç esas önermiştir. Bunlar ; (1) demografik tanımlayıcılar, coğrafya gibi, (2) ürünün 

nihai kullanım şekli veya uygulama şekli, (3) satınalma şekli, (4) tüketici yararları, (5) 

tüketici satınalma davranışları ve (6) tüketici karar alma stili’dir.   

 

Yükselen (2003, 139-140), örgütsel pazarlarda ele alınan kriterleri ise, benzer şekilde 

ele alarak bölümleme yapılabileceğini savunmaktadır. Bu kriterler; (1) demografik,  (2) 

işlevsel (teknoloji ve kullanım durumu) kriterler, (3) satınalma davranışı, (4) durumsal 

(ani siparişler ve sipariş büyüklüğü) kriterler ve (5) kişisel (alıcı-satıcı benzerliği, riske 

ilişkin davranışlar ve bağlılık) kriterlerdir.   

 

Bölümlendirme kavramı tüketici pazarlarında çok iyi çalışmaktadır ve örgütsel 

pazarlarda da geniş bir şekilde kabul görmüştür (Brown; Shivashankar; Brucker 1989, 

105). Etkin örgütsel pazar bölümlendirme yaklaşımı pazarlama yöneticisine, 

rakiplerinin sunduklarına karşı, pazar bölümlerinin tatmininde gerekli boyutu 

belirlemek için her potansiyel bölümü ölçme ve değerlendirme gücünü verir (Reeder; 

Brierty; Reeder 1991, 212).    

 

1.2. PAZAR BÖLÜMLENDİRMENİN FAYDALARI  

İşletme yöneticileri, bütün bir pazarı bölümlere ayırdıktan sonra, hangi ürün veya 

ürünlerle söz konusu pazarda veya pazarlarda  başarılı olabileceklerini araştırırlar. 

Dolayısıyla, işletme, hedef pazarlarını seçer ve her bölüm için ayrı ayrı pazarlama 

karması geliştirir. Bu durumda, pazar bölümlemesi   işletmeye birçok yararlar sağlar 

(Nakip 1994, 8; Mucuk 2001, 95). Pazar bölümlemesi yaparak, kitle pazarlamasına 

oranla daha fazla fayda sağlanır. İşletme yöneticileri, hedef pazarın istekleri 

doğrultusunda mal veya hizmet üretirler. Böylece, aynı hedef pazara odaklanan rakip 

sayısı da daha az olmaktadır (Yalçın; Sezer 1999, 394). Pazar bölümlemesinin 

yararlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.  
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(1) Her pazar bölümünün özellikleri doğru olarak belirlenebilirse, o pazar 

bölümünün özelliğine uygun ürün geliştirme olanağı oluşur (Weinstein 1986, 11; Nakip 

1994, 5; Lewis; Chambers; Chacko 1995, 307). Böylece, işletme yöneticilerini en kârlı, 

en cazip pazar bölümlerine doğru yönelterek (Mucuk 2001, 95; Hsu; Powers 2002, 67; 

Mucuk 2005, 242), yeni pazarlama karmaları geliştirmelerine olanak sağlar (Cemalcılar 

1999, 43). 

(2) Mevcut pazarlama stratejilerinin işe yararlılığı hakkında bilgi sağlar.  

(Weinstein 1986, 11). 

(3) Aynı pazar bölümüne farklı ürünler sunma fırsatı elde edilir ve bu durum 

satışı artırırken, pazarda var olan rekabeti artırır (Nakip 1994, 5). Aynı zamanda, işletme 

yöneticilerinin şiddetli rekabetten kaçınmalarına yardımcı olur (Cemalcılar 1999, 42-

43).  

(4) Yeni pazar fırsatları söz konusu olabilir (Mucuk 2001, 95). Gelişen ve 

değişen tüketici istekleri ile birlikte, pazar fırsatlarının daha iyi karşılaştırılması ve 

değerlendirilmesi olanağı sağlar (Nakip 1994, 9).   

(5) İşletme kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlar (Mucuk 2001, 95; 

Altunışık; Özdemir; Torlak 2002, 125; Tsiotsou 2006, 16). 

(6) Her pazar bölümündeki tüketici ihtiyaçları belirlendikten sonra bu ihtiyacın 

nasıl tatmin edileceği incelenerek, tüketici ihtiyaçlarının daha iyi karşılanmasını sağlar 

(Weinstein 1986, 10; Mucuk 2001, 95; Altunışık; Özdemir; Torlak 2002, 125). 

(7) Pazarı bölümlendirmek, işletme yöneticilerine pazarlama bütçesini bölümlere 

göre ayarlama imkanı verir (Ayyıldız, 1986, 8). 

(8) Pazardaki rakiplerin daha iyi tanınmasını sağlar ve pazardaki değişmeler 

daha iyi izlenebilir (Weinstein 1986, 11; Mucuk 2001, 95; Altunışık; Özdemir;  Torlak 

2002, 125). 

(9) İşletme yöneticileri, pazar bölümlemesi yaparak marka bağımlılığı 

yaratabilirler (Nakip 1994, 9).  

(10) Pazara girerken amaçlar daha net belirlenebilir (Mucuk 2001, 95; Altunışık; 

Özdemir; Torlak 2002, 125). 

(11) Pazarda faaliyet sırasında veya sonrasında performans daha iyi 

değerlendirilir (Altunışık; Özdemir; Torlak 2002, 125). 
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(12) Pazar bölümlemesi yaptıktan sonra, en uygun dağıtım kanalının 

seçilmesinde yöneticilere kolaylık sağlar. Böylece, hangi tür dağıtıcılarla birlikte 

çalışılması gerektiği konusunda yardımcı olur (Nakip 1994, 9).  

(13) Pazar bölümlemesi ile işletmenin birim başına kârı artar (Nakip 1994, 9) ve 

beraberinde işletmenin satış kârlarını artırır (Weinstein 1986, 10). 

(14) Etkin ve maliyet açısından uygun tutundurma stratejilerinin oluşturulmasına 

yardımcı olur (Runyon 1982, 60; Weinstein 1986, 11; Nakip 1994, 8; Mucuk 2001, 95; 

Mucuk 2005, 242; Tsiotsou 2006, 16). 

(15) Bölümleme kullanılarak pazar analiz süreci, hizmet almayan veya yetersiz 

hizmet alan pazar bölümlerinin ortaya çıkmasını sağlayabilir (Hsu; Powers 2002, 67). 

  

Pazarı bölümlendirmenin birçok yararı olmakla birlikte, bazı olumsuz yönleri de vardır. 

Pazarı bölümlendirme çalışmaları hem üretim hem de pazarlama aşamasında çok 

masraflıdır. Çünkü, ürünün her model, her tür ve her renkte üretilmesi ek masraflara 

neden olur. Ayrıca, her tür ve çeşitten stok bulundurma gereği beraberinde stok 

maliyetlerini artırmaktadır. Bununla birlikte, her pazar bölümü için ayrı reklam aracının 

kullanılması ek maliyet unsuru oluşturmaktadır (Mucuk 2001, 95; Mucuk 2005, 243). 

Runyon (1982, 61), pazarı bölümlendirmenin yukarıda sayılan olumsuz yönlerine 

katılmakla beraber, pazarlama araştırmaları harcamaları ile araştırma ve geliştirme 

departmanı harcamalarının maliyetleri artırdığını belirtmektedir.   

İşletme yöneticileri, pazar bölümlemesi yaparak, her pazar bölümünün ihtiyaçlarını 

daha iyi analiz edebilir. Böylece, bölümlemenin getireceği yararları ve oluşabilecek 

dezavantajları önceden belirleyerek, geleceğe daha emin adımlar atabilirler.   

    

1.3. ETKİN PAZAR BÖLÜMLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

Pazar bölümlemesi isteğe bağlı bir işlem olmamakla beraber, bilimsel bir takım esas ve 

koşullara göre yapılmaktadır. İşletme yöneticileri bu esas ve koşulları yerine getirdikleri 

takdirde, pazar bölümlemesinden yarar sağlayabilirler. Bu açıdan işletme yöneticileri 

hangi pazar bölümünde faaliyet göstereceklerini belirlemeden önce bazı koşulları 

gözden geçirerek, bu koşulların yerine getirilmesini sağlarlar. Etkin pazar bölümleme 

kriterleri olarak ele alınan bu koşullar; ölçülebilirlik, erişilebilirlik, yeterli pazar 

büyüklüğü ve yeterli talep, ihtiyacın saptanabilirliği, benzerlik ve bölümleme 

boyutlarıdır  (Nakip 1994, 10-11).  
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Calantone ve Sawyer’a (1978, 395) göre, bölümlendirme ölçütü olarak beş temel kriter 

vardır. Bunlar; (1) tanımlanabilir olması, (2) ölçülebilir olması, (3) yeterli büyüklükte 

olması, (4) ulaşılabilir olması ve (5) hedef medya kanalı seçimidir. Hsu ve Powers 

(2002, 66) ise, bölümlendirme ölçütü olarak Calantone ve Sawyer’ın ilk dört temel 

kriterine katılmaktadır.  

 

İçöz’e (2001, 163-164) göre, pazar bölümlemede her işletme kendi kaynakları ve 

rakiplerine göre farklı ve işletmenin kendi hizmet özelliklerine uygun değişkenler 

belirlemelidir. Lee, Morrison ve O’Leary (2006, 578) ile Kotler ve Keller’e (2006, 262) 

göre, pazarı bölümlendirmenin yararlı olması için taşıması gereken özellikler vardır. 

Bunlar; (1) ölçülebilir olması, (2) esaslı büyüklükte olması, (3) girilebilir olması, (4) 

farklılıkların belirli olması ve (5) hareket sağlanabilmesidir. Tek (1997, 318-319) ve 

Tekin (2006, 69) ise, benzer şekilde ölçülebilirlik, yaklaşılabilirlik, büyüklük, pazarın 

tepkisi ve harekete geçilebilirlik kriterlerinin önem taşıdığını belirtmektedirler. 

 

Etkin pazar bölümleme koşulları ile ilgili literatür tarandığında yazarların genelde 

konuyu  farklı şekillerde ele aldıkları görülmekle beraber, benzer ölçütleri ele aldıkları 

da görülmektedir. Bu koşullar, pazar bölümünün yeterince büyük, ölçülebilir ve 

erişilebilir olması (Runyon; Stewart 1987, 724; Loker; Perdue 1992, 33; Mucuk 2001, 

97; Blythe 2001, 70; Petrick 2002, 333; Yükselen 2003, 140-141; Rızaoğlu 2004, 145), 

pazar bölümünün benzerlik göstermesi ve istikrarlı olması (Blythe 2001, 70), farklılık 

taşıması ve bu bağlamda ayrı bir pazarlama karması geliştirmesi ve pazar bölümünü 

elde tutmak ve hizmet etmek için etkin programlar geliştirilebilmesidir (Yükselen 2003, 

140-141). Rızaoğlu (2004, 145), Kozak (2006, 102) ve Çakıcı, Kozak, Azaltun ve 

Diğerleri (2002, 287-288), yukarda saydığımız üç koşula ek olarak,  pazar bölümünün 

tepkisellik, eylemsellik, farklılaştırılabilirlik ve belirlilik (pazar kimliği) koşullarının da 

önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. Hacıoğlu (2000, 35), bu üç özelliği desteklemekle 

beraber, bir segmentasyonun, bölüm için hazırlanan ürün ile hitap edilen müşteri 

kitlesinin davranışlarıyla uyumlu olması gerektiğini savunmaktadır.  

 

Çalışmamızda yazın taraması sonucunda etkin pazar bölümleme ölçütleri olarak (1) 

ölçülebilirlik, (2) büyüklük, (3) erişebilirlik, (4) farlılaştırılabilirlik, (5) rahat faaliyet 

gösterebilirlik, (6) belirlilik ve (7) tepkisellik ele alınmıştır.  
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1.3.1. Ölçülebilirlik 

Pazarı bölümlerken başarılı ve gerçeğe uygun bir bölümleme yapmak için tüketici 

özelliklerinin ölçülebilmesi gerekir (Ayyıldız, 1986, 12). Toplam pazarın, bazı 

değişkenler ele alınarak bölümlere ayrılması (Nakip 1994, 11; Tek 1997, 318) ve söz 

konusu değişkenlerin ölçülebilir ve tanımlanabilir olması çok önemlidir (Runyon 1982, 

59; Runyon; Stewart 1987, 724; İslamoğlu 2000, 179; Blythe 2001, 70; Hsu; Powers 

2002, 66). Runyon ve Stewart (1987, 724) ve Runyon (1982, 59), “eğer pazar bölümü 

tanımlanamazsa ölçülemez ve pazar bölümü ölçülemezse, onun satış potansiyeli hesap 

edilemez” olduğunu savunmaktadırlar.  

 

Ölçülebilirlik, seçilen pazar bölümünde faaliyet gösterebilecek düzeyde büyük olup 

olmadığının değerlendirilmesi ile ilgilidir (Kotler; Bowen; Makens 1999, 250). Burada, 

pazar bölümünün boyutları, mevcut ve potansiyel tüketici sayısı, tüketicilerin harcama 

gücü, maliyet ve kâr dikkate alınmalıdır. Tüketici özellikleri, pazar bölümünün 

boyutları, satınalma güçleri ve özelikleri ölçülebilir olmalıdır (Cemalcılar 1999, 42-43;  

Kotler 2000, 274). Rızaoğlu’na (2004, 145) göre, “tüketici özellikleri ile ilgili var olan 

veya elde edilebilir bilginin düzeyinin yükselmesi oranında bu özelliklerin 

ölçülebilirliği de artar”. Seçilen pazar bölümünün satış potansiyeli ölçülebilmelidir. 

Pazarın bölümlendirilmesinde kullanılan coğrafi ve demografik değişkenlerle bir pazar 

bölümünde kaç tüketici/turist olabileceği tahmin edilebilir (Çakıcı; Kozak;  Azaltun ve 

Diğerleri 2002, 287). Örneğin; Holiday Inn otelleri, ABD’deki işitme engelliler ile ilgili 

bir pazarı hedeflediğinde, bu pazarda iki milyon tamamen işitmeyen, dokuz milyon da 

kısmi işitme kaybı olan insan olduğunu belirlemiştir (İçöz 2001, 164; Hsu; Powers 

2002, 66).  

 

Ölçülebilirlik kavramı, seçilen pazar bölümüne ilişkin oluşabilecek talebin tahmin 

edilebilirliğini mümkün kılmaktadır (Reid; Bojanic 2001, 94; Kozak 2006, 103). Diğer 

bir ifadeyle, ölçülebilirlik, alıcı karakteristikleri hakkında mevcut veya elde edilebilir 

enformasyonun derecesi olup, bu talebin tahmin edilebilirliğini ifade eder. Ancak, 

birçok karakteristiğin ölçülmesi kolay olmayabilir. Örneğin; tasarrufa önem veren 

alıcılar ile kaliteye önem veren alıcıların sayısını ayrı ayrı tahmin etmek kolay değildir 

(Tek 1997, 318). Bazı pazar bölümleri göreceli olarak daha kolay ölçülürler. Örneğin, 



 

 

15 

yaş, cinsiyet ve aile büyüklüğüne odaklı pazar  bölümleri, sayım verileri arasından 

doğru olarak ölçülebilirler (Runyon 1982, 59; Runyon; Stewart 1987, 724).  

 

1.3.2. Büyüklük  

Belirlenen pazarın hacmi bir pazarlama stratejisini bu pazara yöneltmeye değecek kadar 

kârlı ve yeteri kadar büyük olmalıdır (Kotler; Bowen; Makens 1999, 250; İçöz 2001, 

164; Reid; Bojanic 2001, 93; Yüksel; Yüksel 2002, 318; Tekin 2006, 69). Diğer bir 

ifadeyle, seçilecek pazar bölümünün tek başına ayrı bir pazarlama çabası göstermeye 

değecek kadar büyük ve kârlılık için yeterli satış potansiyeline sahip olup olmadığının 

belirlenmesi önem taşımaktadır (Runyon 1982, 60; Ayyıldız, 1986, 12; Tek 1997, 319; 

Mucuk 2001, 97; Blythe 2001, 70). Seçilen pazar bölümü yeteri kadar kârlı değilse, 

bölümlendirmede ele alınan değişkenler azaltılabilir. Böylece, pazar bölümü içinde yer 

alabilecek tüketici sayısı artabilir, ancak bu durum beraberinde homojenliği azaltabilir 

(Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 288). Örneğin; Afyon’da faaliyet gösteren 

bir termal turizm işletmesi için Bulgaristan’daki öğretmenler hedef pazar olarak 

belirlenebilir. Ancak, pazarın büyüklüğünün dikkate alınması durumunda nihai karar 

olumlu olmayabilir (Kozak 2006, 104).  

 

Öte yandan, bölümler tanımlanabilir olmalı ve zaman içerisinde kabul edilebilir şekilde 

uzun yıllar boyunca var olabilmelidirler (Neal 2005, 3). Örneğin, Çin’de 08 Ağustos 

2008 tarihinde başlayan olimpiyatlar, çok önemli bir niş pazar yaratmış olsa da, bu 

durum uzun dönemli değil, çok kısa bir süre için var olan bir spor endüstrisi içinde niş 

bölümü olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla, pazarların ve bölümlerin varlıklarını 

uzun süreli olarak sürdürebilmeleri pazarlama çalışmaları açısından önemlidir.       

 

1.3.3. Erişilebilirlik 

İşletme yöneticileri, pazarlama bileşenleri faaliyetlerine sağlıklı bir gelecek 

hazırlayabilmek için, pazarlama bileşenleri ile ilgili kararlar vermeden önce,  hitap 

ettikleri pazarı ve bu pazardaki tüketicileri tanımak ve bu doğrultuda mal, fiyat, dağıtım 

ve tutundurma faaliyetlerini geliştirmek zorundadırlar (Akdoğan; Güllü 2000, 58). 

Geliştirilen pazarlama karmaları ile hedeflenen turist gruplarına ulaşılabilmesi ve 

onların ihtiyaç ve isteklerinin karşılanmasını içeren (Çakıcı; Kozak; Azaltun ve 

Diğerleri; 2002, 288) erişilebilirlik, pazar bölümlerine etkili bir tarzda ulaşılabilmesi ve 
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hizmet yapılabilmesini (Kotler; Bowen; Makens 1999, 250; Hsu; Powers 2002, 66; 

Kotler; Keller 2006, 262) ifade eder. Bu ölçütün amacı, pazar bölümüne mümkün 

olduğu kadar düşük maliyetle ulaşılabilmektir. Pazar bölümüne reklam, doğrudan 

pazarlama, kişisel satış (Reid; Bojanic 2001, 94), satış geliştirme, halkla ilişkiler gibi 

çeşitli ve değişik tutundurma araçları ile ulaşılabilmektedir (Runyon; Stewart 1987, 724; 

İçöz 2001, 164; Neal 2005, 3). Ayrıca, seçilen bölüme ürünün ulaştırılması için en 

uygun dağıtım kanalının saptanması gerekir (Hacıoğlu 2000, 35; Neal 2005, 3). 

Örneğin, bir tur operatörü, bir destinasyonu tur programlarına, broşürlerine ve 

kataloglarına dahil ederek, turist talebini yönlendirebilir ve destinasyonlar hakkında 

tüketicilere detaylı bilgi vererek, destinasyonun tanıtımına, olumlu imajının oluşmasına 

ve tercih edilmesine yardımcı olabilir (Kuşluvan; Karamustafa 2002, 22). 

 

Tüketici bölümlerine ulaşmanın yolları ve araçları arttıkça, tüketicilere zamanında ve 

hızlı bir şekilde daha fazla bilgi verilebilmektedir. Böylece, tüketicilerin ikna 

edilebilmeleri sağlanabilir (Rızaoğlu 2004, 145) ve turizm işletmesine olan ilgileri 

artırılabilir. Örneğin; tüketiciler tarafından izlenen televizyon programları, internet 

kullanım oranları, okunan gazete ve/veya dergiler tüketicilere ulaşılabilirlik açısından en 

önemli iletişim araçlarındandır. Bununla birlikte, tüketicilerin turizm işletmesinin 

bulunduğu yere olan uzaklıkları veya sürekli ve ucuz/uygun ulaşım araçlarının varlığı 

da, bir ulaşılabilirlik unsuru olarak ele alınmalıdır (Kozak 2006, 103-104).  

 

İşletmeler, etkili pazarlama stratejileri geliştirmek ve uygulamak için potansiyel ve 

mevcut müşterilerinin davranışlarını, beklentilerini, bugünkü ve gelecekteki 

ihtiyaçlarını bilmek durumundadırlar (Karahan; Varinli 2002, 6). Günümüzde tüketiciye 

erişebilmeyi artıran ve kolaylaştıran birçok araç mevcuttur. Ulusal ve uluslar arası radyo 

ve televizyonlar gibi. Böylece söz konusu pazar bölümündeki tüketicilere ürünler 

hakkında bilgi aktarabilmek olanaklı olabilmektedir (Blythe 2001, 70). Örneğin; ABD 

gibi ülkelerde radyo-televizyon istasyonlarının sayısı son derece fazla olup, hemen 

hemen her değişik pazar bölümünün temsil edilmesine olanak vermektedir (Tek 1997, 

318). 

    

 

 



 

 

17 

1.3.4. Farklılaştırılabilirlik 

Pazar bölümleri birbirinden ayırt edilebilmelidir (Kotler; Keller 2006, 262). Çakıcı, 

Kozak, Azaltun ve Diğerlerine (2002, 288) göre, otel yönetiminin seçtikleri pazar 

bölümleri birbirinden ayrıştırılabilir olmalıdır ve farklı pazarlama karmalarına karşı 

farklı tepki verebilmelidir. Örneğin; kongre pazarı ve iş adamları pazarı kendileri için 

önerilen pazarlama karmalarına farklı tepki verebilmelidirler.  

 

Başka bir ifadeyle, her bir pazar bölümü diğerlerinden anlamlı bir farklılık taşımalı ve 

bu farklılık ayrı bir pazarlama karması geliştirilmesini gerekli kılmalıdır (Yükselen 

2003, 140). Seçilen pazarın diğer pazar bölümlerinden coğrafi, demografik, psikolojik 

gibi özellikleri açısından farklılaştırılabilir olup olmadığı önem taşımaktadır (Kozak 

2006, 104). Örneğin; üçüncü yaş turizminin ayırt edici özelliği genellikle 65 yaşın 

üzerindeki tüketicileri kapsamasıdır. Ayrıca, söz konusu tüketiciler, ailelerine / 

çocuklarına karşı sorumluluklarını tamamlamış emekli ve/veya çocuklu aileler veya 

dulları kapsar (İçöz  2001, 164).  

 

1.3.5. Rahat Faaliyet Gösterebilirlik 

Pazar bölümlerini çekebilmek ve onlara hizmet edebilmek için etkili programların 

oluşturulması gerekir (Kotler; Bowen; Makens 1999, 251; Kotler 2000, 274). Bu koşul 

literatürde eylemsellik olarak ta ele alınmaktadır. Söz konusu koşul, pazar bölümlerinde 

uygulanacak pazarlama faaliyetleri ile tutundurma karmasının kullanımının 

uygulanabilirliği ile ilgilidir. Örneğin; ekonomik krizlerin yoğun yaşandığı bir ülkedeki 

insanların turizmde önemli bir pazar bölümü olarak dikkate alınması durumunda, 

tutundurma araçları kullanılmakla beraber, ekonomik krizlerden etkilenen tüketicilerin 

eyleme geçmeleri mümkün olmamaktadır. Ayrıca bu koşul işletmelerin rekabet durumu 

ile de ilgilidir (Kozak 2006, 104).  

 

Pazar bölümleri için geliştirilecek pazarlama programları uygulanabilir ve sonuç 

alınabilir özellik taşımalıdır (Rızaoğlu 2004, 145). Söz konusu pazar bölümünde 

rakiplerin durumu iyece incelenmelidir. Aynı pazar bölümünde mevcut ve potansiyel 

rakiplerin varlığına dikkat edilmelidir (Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 288). 

Bu durum hem rahat faaliyet gösterebilmek açısından, hem de karlılık açısından önem 

taşımaktadır. Pazar bölümü, rekabet üstünlüğüne sahipse burada rahatlıkla faaliyet 
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gösterebilir. Örneğin, küçük bir havayolu, yedi pazar bölümü tanımlamıştır. Fakat, her 

bir bölüm için farklı pazarlama programları geliştirmek için personeli ve bütçesi çok 

küçüktür (Kotler; Bowen; Makens 1999, 251). Dolayısıyla, rahat faaliyet 

gösterememektedir. 

 

Rahat faaliyet gösterebilirlik koşulu, bölümleri çekmek ve bu bölümlere hizmet için 

etkin programlar hazırlayıp uygulayabilme olanağını içerir. Örneğin; özel televizyonlar 

1991 ve izleyen yıllarda, izleyici sayısını artırmak için Milli Piyango İdaresinden izinle, 

900’lü telefonlarla, çekilişler düzenleyerek yoğun çalışmalar yürütmüşlerdir (Tek 1997, 

319). 

 

1.3.6. Belirlilik  

Pazar bölümünün kimlerden oluştuğu ve pazar bölümünü oluşturan tüketicilerin  hangi 

toplumsal gruplardan oluştuğu ve üründen beklentilerinin neler olduğunu bilmek bu 

ölçütte önem kazanmaktadır (Usal; Oral 2001, 242-243; Rızaoğlu 2004, 145; Kozak 

2006, 104).  Belirlilik ölçütünde, pazar bölümündeki tüketicilerin coğrafi, demografik 

ve psikografik özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir (Kozak 2006, 104). 

Böylece, işletme yöneticileri, tüketicilerin üründen beklentileri doğrultusunda hareket 

ederek, bölümleme stratejilerini daha etkin bir şekilde geliştirebilirler.   

 

1.3.7. Tepkisellik   

Söz konusu pazar bölümünde tüketicilerin, işletme yöneticileri tarafından yürütülen 

pazarlama karması etkinliklerine karşı tepkilerinin ölçümü ile ilgili bir koşuldur (Kozak 

2006, 104). Pazar bölümündeki tüketicilerin pazarlama karması elemanlarına karşı 

tepkilerini ele alır (Tek 1997, 319). Örneğin; tüketiciler, fiyatlara, reklamlara, satış 

geliştirme araçlarına karşı duyarlı mıdırlar? Pazar tepkilerinin alınabilirliği dolaysız 

veya dolaylı yollarla elde edilebilir (Rızaoğlu 2004, 145).  

 

1.4. PAZAR BÖLÜMLENDİRME SÜRECİ 

Literatür incelendiğinde pazar bölümlendirme süreci genel olarak üç aşamada ele 

alınmaktadır. Bunlar (1) araştırma, (2) analiz ve (3) gruplaştırma aşamalarıdır (Kotler 

2000, 262; Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 289; Kozak 2006, 101). Ancak, 

Nakip’e (1994, 6) göre, farklı kaynaklar pazar bölümleme sürecini farklı şekilde 
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sıralamaktadırlar. Bu sıralamalar beş aşamaya kadar indirgenebilmiştir. Bunlar; (1) 

mevcut pazar bölümlerini belirli ölçütlere göre belirlemek, (2) pazar bölümlerini 

büyüklük ve değer açısından ölçmek, (3) rakip ürünlerin pazardaki durumlarını 

incelemek, (4) hizmet sunulmayan veya kötü hizmet sunulan pazar bölümlerini 

belirlemek ve bu pazara hizmet etmeyi seçmek ve (5) çekici olan pazar bölümlerinin 

özelliklerini belirlemektir.  

 

Turizm sektöründeki tüketiciler birçok açıdan birbirlerinden farklılık gösterirler. 

Turistlerin farklı kişiliklerinden dolayı, farklı satınalma alışkanlıkları ve sunulan 

ürünlere karşı farklı tutumları vardır. Dolayısıyla, geliştirilecek pazarlama karmalarına 

dikkat edilmelidir. Burada önemli olan, pazarın bölümlere ayrılarak, mevcut pazarlama 

karmasında değişiklikler yapılması veya her pazar bölümü için ayrı bir pazarlama 

karması geliştirilmesidir (Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 288). Pazar 

bölümlendirmesinden istenilen sonucun elde edilebilmesi ve uygun pazarlama karması 

elemanlarının oluşturulması için, bölümlendirme sürecinin aşamalarını çok iyi bir 

şekilde yerine getirmek gerekmektedir (Kozak 2006, 101). 

 

Literatürde de görüldüğü üzere, pazar bölümlendirme süreci genellikle üç aşamada ele 

alınmakla beraber, konuyu beş aşamada inceleyen yazarlar olduğu da belirlenmiştir. 

Çalışmamızda pazar bölümlendirme süreci üç aşama olan (1) araştırma aşaması, (2) 

analiz aşaması ve (3) gruplaştırma aşaması olarak ele alınacaktır.  

 

1.4.1. Araştırma Aşaması 

Araştırma aşamasında, tüketicilerin motivasyonlarına, tutumlarına ve davranışlarına 

ilişkin bilgi sahibi olmak için görüşmeler yapılır ve odak gruplar oluşturulur (Kotler 

2000,  262). Burada ayrıca delfi tekniğinden de yaralanılabilir (Kozak 2006, 101). Bu 

tekniklerin uygulanmasından sonra elde dilecek bilgilerden hareketle bir soru formu 

geliştirilir (Kotler 2000, 262). Geliştirilen soru kağıdının seçilen pazar bölümünün 

özelliklerini ortaya koyabilmesi için, ana kitleyi temsil yeteneğine sahip bir örnek 

üzerinde uygulama yapılmalıdır (Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 289). 

Böylece, ana kitleyi temsil eden örnekten elde edilecek bilgilerle, söz konusu pazar 

bölümüne nasıl hizmet edileceği konusunda pazarlama stratejileri geliştirilebilir. 

Geliştirilen soru formu ile tüketicilerin, markayı ne derece bildikleri, markanın 
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bilinirlilik düzeyi / oranı, üründe aradıkları özellikler ve bu özelliklerin önem dereceleri, 

ürünü kullanma düzeyleri, ürüne karşı tutumları ile tüketicilerin demografik, coğrafi, 

psikografik ve medya kullanım alışkanlıkları ve düzeyi hakkında veri elde edilir (Kotler 

2000, 262; Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 289). 

  

1.4.2. Analiz Aşaması 

İkinci aşama olan analiz aşamasında, anketten elde edilen veriler ileri istatistiki 

analizlere tabi tutulur. Kotler’e (2000, 262) göre, birbirleriyle yakından ilişkili 

değişkenleri ortadan kaldırmak için verilere faktör analizi uygulanır. Faktör analizi, bir 

grup değişken arasında ilişkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde 

ele alınmasını sağlayan çok değişkenli bir analiz türüdür (Nakip 2003, 403). Faktör 

analizi ile elde edilen verilerin belli faktörler üzerinde toplanıp toplanmadığı ve hangi 

faktörlerin anlamlı dağılım gösterdiği ortaya çıkmaktadır (Kozak 2006, 101). Ayrıca, 

burada, kendi içlerinde homojen, birbirleri arasında heterojen özellik gösteren bölümleri 

tespit etmek için kümeleme analizinden de yararlanılır (Çakıcı; Kozak; Azaltun ve 

Diğerleri; 2002, 289). Kümeleme analizi, birbirlerine benzeyen birey ve nesnelerin 

sınıflandırılmasını sağlayan çok değişkenli bir analiz türüdür (Nakip 2003, 417). 

 

Pazarlama çabalarının geleceğini belirlemek için pazar bölümlerinin en uygun şekilde 

tanımlamaya çalışılması gerekir. Burada hangi bölüm veya bölümlere hitap edilmesi 

gerektiğini belirleyerek, pazarlama bilgi sisteminden yararlanılabilir (Nakip 1994, 5-6). 

 

1.4.3. Gruplaştırma Aşaması 

Gruplaştırma aşamasında, faktör veya ayırma analizi ile (Kozak 2006, 102), her pazar 

bölümünü birbirinden ayıran davranış ve tutumları, demografik, coğrafi ve psikografik 

özellikleri ile tüketicilerin medya kullanım alışkanlıklarına göre gruplandırma yapılır. 

Bununla birlikte, her grubun ayırt edici bir özelliğine göre bir isim verilir (Kotler 2000, 

262; Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 289) ve pazar bölümlendirme çalışması 

sonuçlandırılır (Kozak 2006, 102). Ayrıca, pazar bölümlerinde oluşabilecek 

değişikliklerden dolayı, pazar bölümleri belirli aralıklarla yeniden yapılmalıdır (Kotler 

2000, 262). 
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Örneğin, Andersen ve Belk tarafından yapılan, boş zamanların nasıl kullanıldığı 

üzerindeki bir çalışmada, konuyla ilgili altı bölüm belirlenmiştir. Bunlar: (1) evde 

oturan pasif insan, (2) faal sporlardan zevk alan insan, (3) içine dönük, kendisine yeterli 

insan, (4) kültür hamisi, (5) evinde faal insan ve (6) sosyal insandır (Kotler 2000, 262).  

Ayrıca, Çakıcı ve Aksu (2006, 58-59), Gökçeada’ya gelen yerli turistlerin 

beklentilerinin karşılanma düzeyine göre pazar bölümlerine ayrılması adlı 

çalışmalarında altı faktör belirlemişlerdir. Bu faktörler (1) alt yapı, (2) üst yapı, (3) 

kültürel çekicilikler I (Köyler, Tarihsel binalar, Gökçeada’nın kültürel ortamı), (4) doğal 

çekicilikler, (5) karma çekicilikler ve (6) kültürel çekicilikler II (Festivaller ve 

panayırlar, Dini yerler) şeklinde sıralanmıştır.   

 

1.5. TÜKETİCİLER PAZARINDA PAZAR BÖLÜMLENDİRME KRİTERLERİ 

Tüketiciler pazarında pazar bölümlendirme ile ilgili yazın incelendiğinde pazar 

bölümlendirmek için kullanılan kriterler dört grupta toplanmaktadır. Bunlar; coğrafi, 

demografik, psikografik ve davranışsal değişkenlerdir (Runyon 1982, 63; Nakip 1994, 

12; Tek 1997, 319; Kotler 2000, 263; Blythe 2001, 71; Mucuk 2001, 98; Yükselen 

2003, 139; Mucuk 2005, 243). Hsu ve Powers (2002, 67) bu değişkenlere katılmakla 

beraber, ayrıca, yarar bölümlendirmesinin de ele alınması gerektiğini belirtmektedir. 

Bununla beraber, söz konusu değişkenlere ek olarak İslamoğlu (2000, 182-187), hacim 

bölümlendirmesi, psikolojik, pazarlama bileşenleri bölümlendirmesi, özel pazar 

bölümleri (market niches) şeklinde bölümleme yapıldığını savunmaktadır.  

 

Weinstein’e (1986, 44-47) göre, pazar bölümleme kriterleri iki şekilde ele alınmaktadır. 

Bunlar;  (1) fiziksel özelliklere göre bölümleme (coğrafi, demografik ve 

sosyoekonomik) ve (2) davranışsal özelliklere göre  bölümleme (psikolojik, ürünün 

kullanımı, yararlar ve diğer davranış boyutları)’dir.  

 

Kotler ve Keller’e (2006, 247) göre, tüketici pazarının bölümlemesinde kullanılan 

değişkenler iki geniş grubu oluşturur. Bazı araştırmacılar, tanımlanabilir özellikleri 

içeren demografik, coğrafi ve psikografik bölümleme üzerinde çalışmalar yapmışlardır. 

Diğer araştırmacılar ise, davranışsal bölümleme üzerinde çalışmalar yapmışlardır. Ana 
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bölümleme değişkenleri, coğrafi, demografik, psikografik ve davranışsal bölümlemedir. 

Bunları Tablo 1.1 de görebiliriz.  

Tablo 1.1. Tüketici Pazarlarının Bölünmesindeki Ana Değişkenler 
Bölümleme 
Değişkeninin Adı 

Bölümleme 
Özellikleri  

Bölümlemenin İçeriği 

 

Bölge 

Pasifik, Dağlık bölge, Batı Kuzey Merkezi, 
Doğu Kuzey Merkezi, Güney Atlantik, Orta 
Atlantik,  
Yeni İngiltere 

Şehir veya 
Metropolitan 
Boyutları 

5.000’in altındakiler; 5.000-20.000;20,000-
50.000; 50.000-100.000; 100.000-25.000; 
25.000-500.000; 500.000-1.000.000; 
1.000.000-4.000.000; 4.000.000 veya 
üstündekiler  

Yoğunluk Şehir, Banliyö, Kırsal 

 

 

Coğrafi 

İklim Kuzey, Güney 

Yaş 6’nın altında, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 50-
64, 65 ve üstündekiler 

Aile Boyutları 1-2, 3-4, 5 ve üstü 

 

Aile Yaşam 
Süreci 

Genç, bekar; genç, evli, çocuksuz; genç, evli, 
en küçük çocuk 6’dan küçük; genç, evli, en 
küçük çocuk 6 yaşında veya üstünde; daha 
yaşlı, evli, çocuklarla birlikte; daha yaşlı, evli, 
18’in altında çocuk yok; daha yaşlı, bekar. 

Cinsiyet Erkek, Kadın 

Gelir  10.000 $’ın altında; $10.000-$15.000; 
$15.000-$20.000; $20.000-$30.000; $30.000-
$50.000; $50.000-$100.000; $100.000 ve üstü.  

Meslek  Profesyonel ve teknik; menajerler, resmi 
görevliler ve mülk sahipleri; büro memurları, 
satış görevlileri; zanaatkarlar; işçi başları; 
çiftçiler; emekliler; öğrenciler; ev hanımları; 
işsizler 

Eğitim İlköğretim veya daha az; liseden ayrılma; lise; 
üniversiteden ayrılma; üniversite mezunu 

Din Katolik, Protestan, Musevi, Müslüman, Hindu, 
diğerleri 

Irk Beyaz, Siyahi, Asyalı, Hispanik 

Nesil 1946-64 doğumlular, 1964-84 doğumlular 

Demografik 

Milliyet Kuzey Amerikalı, Güney Amerikalı, İngiliz, 
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Fransız, Alman, İtalyan, Japon 

Sosyal Sınıf Alt sınıflar, yukarı sınıflar, emekçiler, orta 
sınıf, yukarı ortalar, aşağı ortalar, yukarı 
yukarılar 

Hayat Tarzı Kültür odaklı; spor odaklı; eğlence odaklı  Psikografik 

Kişilik İçten gelen itici hisli, topluluğu seven, otoriter, 
hırslı 

Durumlar Normal durum, özel durum 

Yararlar Kalite, servis, ekonomi, sürat  

Kullananın 
Statüsü 

Kullanmayan, eski kullanıcı, potansiyel 
kullanıcı, ilk defa kullanan, düzenli kullanan  

Kullanma Oranı Az kullanan, orta derecede kullanan, çok 
kullanan 

Sadakat Statüsü Hiç, orta derecede, güçlü, mutlak 

Hazırlık Safhası Farkında değil, farkında, bilgilenmiş, ilgili, 
istekli, satın almaya niyetli  

Davranışsal 

Ürüne Karşı 
Tutum 

Şevkli ve heyecanlı, pozitif şu veya bu şekilde 
kayıtsız, olumsuz, düşman (hostile) 

 Kaynak: Kotler, Philip; Kevin Keller;  Marketing Management, 12. th  
     Edition, Prentice-Hall, New Jersey 2006, s. 248. 
 

Çalışmamızda literatür taraması sonucunda pazar bölümleme değişkenleri (1) coğrafi, 

(2) demografik, (3) psikografik ve (4) davranışsal olarak ele alınmıştır.  

 

1.5.1. Coğrafi Bölümleme Değişkenleri  

Bölümleme değişkenleri arasında bulunan coğrafi bölümleme, en geniş bölümleme 

şeklidir (Lewis; Chambers; Chacko 1995, 308). İşletme yöneticileri bir ülkeyi veya daha 

geniş bir bölgeyi pazarın bütünü olarak ele alıp, bu pazarı belirli kriterlere göre alt 

pazarlara bölebilirler. Bu bölümleme dört şekilde yapılabilmektedir. Bunlar: (1) 

bölgelere göre, (2) şehirlere göre, (3) nüfus yoğunluğuna göre ve (4) iklimlere göredir 

(Nakip 1994, 12-13). Coğrafi bölümlemenin yapılmasının nedeni, tüketici ihtiyaçlarının 

ve satın alma davranışlarının bölgeden bölgeye veya kentten köye göre değişmesidir 

(Weinstein 1986, 44-45; Cemalcılar 1999, 47). Örneğin, R.J. Reynolds farklı coğrafi 

alanlar için farklı sigara markaları öne çıkartıyor (Kahle 1986, 37). Türk insanının 

alıştığı tatlara uygun krakerler, mısır cipsleri üretilmesi, coğrafi bölümlemeye örnek 
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gösterilebilir. Domatesli ve biberli cipsler, susamlı ve peynirli cipsler, Algida-kazandibi 

dondurma gibi. 

Başka bir ifadeyle, coğrafi bölümleme, pazarın milletler, bölgeler, vilayetler, şehirler ve 

mahalleler gibi birimlere bölünmesidir. Bir firma, bir veya birkaç coğrafi bölgede iş 

yapmaya karar verebilir (Kotler; Armstrong 1991, 219; Kotler 2000, 263). İslamoğlu 

(2000, 182), coğrafi bölümlendirmede, pazarın uluslar, bölgeler, iller, kentler, kasabalar 

ve köyler, değişik coğrafi yapılar ve iklim gibi özellikler açısından farklı gruplara 

ayrıldığını savunmaktadır.   

 

1.5.1.1. Bölge: Bölgelere göre bölümlemede bir ülkeyi, örneğin Türkiye’yi Akdeniz, 

Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu  ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerine bölümleyerek, bu bölgelerden birini veya birkaçını seçerek, söz konusu 

bölgelerde yaşayan tüketicilerin bazı ortak özelliklerini belirleyebiliriz. Örneğin, 

Karadeniz’de balık ürünleri, özellikle Hamsi en yaygın yemektir. Güneydoğu 

bölgesinde ise, acılı kebap türü yemekler daha çok tercih edilmektedir (Nakip 1994, 13). 

Bir diğer örnek de, Maime’de kurulu iş ve diyalog İspanyolcası eğitiminde uzmanlaşmış 

bir dil eğitim enstitüsünün yetişkin Hispaniklerin (İspanya kökenli) kalabalık olarak 

yaşadığı Kaliforniya, Teksas veya New York şehri gibi bölgelerde büyüme stratejisi 

olabilir (Weinstein 1986, 44-45).  

 

1.5.1.2. Şehir: Birçok üründe, tüketicilerin ürünlerden bekledikleri yararlar ve 

fonksiyonlar, ürünlerde bulunmasını istedikleri özellikler, tüketicilerin kentte mi yoksa 

kırsal kesimde mi yaşamalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir (İslamoğlu 2000, 

182). Şehirlere göre bölümlemede pazar, kentsel ve kırsal olmak üzere alt bölümlere 

ayrılabilir. Çünkü, her iki pazarın sınırları ve özellikleri birbirinden ayrıdır (Nakip 1994, 

13). Kırsal kesimlerde yollar düzgün olmadığından altı yüksek, rutubetli bölgelerde 

pasa dayanıklı otomobiller tercih edilmektedir. Bol yağışlı bölgeler için üretilen 

ayakkabılar, kuru ve sıcak bölgeler için üretilen ayakkabılardan farklı üretilmelidir 

(İslamoğlu 2000, 182).  

 

1.5.1.3. Yoğunluk: Tüketici pazarları, bölgeler, nüfus yoğunluğu, doğal kaynaklar, 

iklim, kentler ve kırsal kesimlere göre bölümleme yapılabilir. Pazar yoğunluğu, bir 

birim alanındaki potansiyel alıcı sayısını gösterir ve coğrafi bölümlemede en çok 
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kullanılan değişkenlerden biridir (Mucuk 2001, 98). Pazarın yoğunluğu, belirli 

büyüklükteki, genellikle 1 km2  coğrafi alanda yer alan potansiyel tüketicilerin sayısını 

gösterir. Yoğunluğun az olduğu pazar bölümlerinde, yoğunluğun çok olduğu pazar 

bölümlerine göre uygulanacak tutundurma araçları da farklı olmaktadır (Cemalcılar 

1999, 48).  

 

Nüfus yoğunluğuna göre bölümlemede, alanların yüzölçümü birbirinden farklıdır. 

Bundan dolayı, nüfusu birbirine eşit iki bölgede km2  başına düşen kişi sayısı farklı 

çıkabilmektedir (Nakip 1994, 13-14).  

 

1.5.1.4. İklim: İklim, tüketici ihtiyaçları ve davranışlarını büyük ölçüde etkilemektedir 

(Cemalcılar 1999, 48). İklim arasındaki farklılıkların büyük olması, bazı ürünlerin 

pazarını bölümlendirmeye temel oluşturabilir (Nakip 1994, 14). Örneğin, ısıtma ve 

soğutma araç ve gereçleri, giyim eşyası, konut yapımı araç ve gereçleri ile spor 

malzemeleri üreticileri için en optimal  bölümleme şekli iklimlere göre yapılan 

bölümlemedir (Nakip 1994, 14; Cemalcılar 1999, 48). Başka bir örnek verecek olursak, 

Kaliforniya’daki arabaların çoğunluğu klimalıyken, İsveç’teki arabalar gün ışığının yıl 

boyu zayıf olmasından dolayı, sürekli açık kalabilen yakın farlara sahiptir. Kısaca, 

ürünün yapısı, belirli bir tür veya özel bir alanda yaşayanlara uygundur (Blythe 2001, 

71). 

 

Ülke, bölge, şehir, kasaba, nüfus, nüfus yoğunlukları, iklim, yerleşim yeri ve konumu 

gibi değişkenler öğrenilirse, pazarı bölümlemek daha rasyonel kararlar alınmasına 

yardımcı olur. Örneğin; Türkiye’nin Doğu bölgelerinin toprak ve iklim şartlarına uygun 

çift makaslı, otomobil üretilmesi düşünülebilir (Tek 1997, 319).  

 

1.5.2. Demografik Değişkenler 

Demografik değişkenlere göre bölümleme, cinsiyet, yaş, aile boyutu, aile yaşam süreci, 

meslek, gelir, eğitim, din, ırk, nesil, milliyet, sosyal sınıflar gibi demografik değişkenler 

ele alınarak yapılmaktadır (Runyon 1982, 64; Bowen 1998, 289; Sirakaya; Sönmez; 

Choi 2001, 127; Hsu; Powers 2002, 69; Kotler; Keller 2006, 249; Tekin 2006, 70). 

Demografik değişkenler,  bölümleme sırasında tüketici gruplarını belirlemek için 

kullanılan en popüler değişkenlerdir (Kotler; Armstrong 1991, 221; Datta 1996, 799; 
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Tek 1997, 320; Kotler; Bowen; Makens 1999, 243; Blythe 2001, 72-73; Palmer 2001, 

104). Bunun nedenleri arasında, tüketici arzularının, tercihlerinin ve ürünü kullanma 

oranlarının demografik kriterlere göre değişkenlik göstermesi ve demografik kriterlerin 

ölçülmesinin daha kolay oluşu sayılabilir (Kotler; Armstrong 1991, 221; Cemalcılar 

1999, 48; Kotler; Bowen; Makens 1999, 243; Kotler 2000, 263).  

 

Diğer bir ifadeyle, demografik bölümlemede toplam nüfusun karakteristik özellikleri 

incelenerek, pazarı bölümlemede yaş dağılımı, meslek, cinsiyet, gelir, medeni durum, 

ailenin etnik ve dini geçmişi, eğitim düzeyi ve sosyal sınıf gibi değişkenler kullanılır 

(Weinstein 1986, 45). Demografik değişkenlere sosyo-ekonomik değişkenler de 

denilmektedir (Boone; Kurtz 1995, 326). Örneğin, genç kızlara, yetişkin bayan ve 

erkeklere yönelik dergilerin yönetimleri bu tür bir bölümleme ile kendilerine hedef 

pazar seçerler. En yaygın kullanılan bu bölümlendirme değişkenlerinden en çok yaş, 

cinsiyet ve gelir baz alınarak pazar bölümlendirmesi yapılmaktadır (Mucuk 2001, 98). 

Bunlara ek olarak, ailedeki birey sayısı ve aile yaşam süreci de demografik 

bölümlemede önem taşımaktadır (Yükselen 2003, 139). Pazar bölümleme yapılırken, 

birden çok değişken ele alınabilir. Böylece, hatasız ve etkili bir pazar bölümlemesi 

yapılması için, bölüm içerisinde ele alınan özelliklerin artması gerekmektedir. Ancak, 

bu durumda pazarların küçülme olasılığı artmaktadır (Blythe 2001, 74). 

 

Birçok üründe, tüketicilerin farklı istek, ihtiyaç ve beklentileri olduğu görülmektedir. 

Bu farklılık özellikle yaş, cinsiyet, gelir, aile yaşam eğrisi, aile büyüklüğü, eğitim, 

meslek, ırk, dini inançlar ve öteki kültür öğelerinin kombinasyonu olan demografik 

faktörlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan pazarın demografik değişkenler 

ele alınarak bölümlendirilmesinin yararlı olacağına inanılır (İslamoğlu 2000, 182).  

Örneğin, oyuncak pazarında, değişik yaş gruplarındaki çocukların, oyuncak ihtiyaçları 

giderilmeye çalışılır. Yiyecek pazarı incelendiğinde, yüksek kalorili ve proteinli 

yiyecekleri genellikle genç tüketicilerin tercih ettiği, düşük kalorili yiyecekleri ise, 

genellikle orta ve orta üstü yaştaki tüketicilerin tercih ettiği görülmektedir (İslamoğlu 

2000, 182). Diğer bir örnek konut pazarından verilebilir. Konut pazarı bölümlenirken şu 

kriterler dikkate alınabilir: (1) ilk defa satın alanlar, (2) çocuklu aileler, (3) yaşlı 

emekliler, (4) koruma altına alınmış yaşlılar, (5) yeni evlenenler, (6) çocuksuz aileler ve 

(7) büyük aileler şeklinde bölümlenebilir (Blythe 2001, 71). Kısaca, tüketicilerin 
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herhangi bir mal türüne olan ihtiyaç, istek ve beklentilerinin genellikle demografik 

faktörlere bağlı olarak şekillendiği ve değişiklik gösterdiği görülmektedir. Bu açıdan 

pazar bölümlemesi yapılırken söz konusu demografik değişkenlere göre pazar 

bölümlendirilmelidir (İslamoğlu 2000, 182).       

 

Palmer (2001, 104), demografik bölümleme değişkenlerinden olan yaş, cinsiyet ve 

sosyo-ekonomik analizlerin, coğrafi bölümleme değişkenleri ile beraber kullanılması 

ile, bir hizmetin kullanıcılarının profilinin oluşturulmasında yararlı bilgiler vereceğini 

vurgulamaktadır. Bu bilgiler, yeni hizmet gelişimine yardımcı olmakta ve fiyatlama 

politikalarının oluşturulmasında ve hizmet ürünlerinin yerleşim alanlarının (örneğin 

restoranlar, kuaförler, otel gibi) tespit edilmesinde kullanılabilmektedir.  

 

Demografik faktörlere göre pazarı bölümlerken iki yaklaşımdan yararlanılabilir. Birinci 

yaklaşımda; farklı özellikteki pazarlama bileşenlerini talep eden tüketicilerin 

demografik özellikleri dikkate alınarak, pazarlama bileşenleri ve demografik özellikler 

arasındaki ilişkiye bakılır. Örneğin, lüks mağazalarda satılan, marka imajlı, pahalı 

ayakkabıları satın alan tüketiciler ile sıradan mağazalarda satılan ucuz, markasız 

ayakkabıları satın alan tüketicilerin demografik özellikleri karşılaştırılarak, farklılıklar 

ortaya konulabilir. Bir diğer yaklaşım ise, farklı demografik özellikteki tüketicilerin 

satın aldıkları pazarlama bileşenleri dikkate alınarak, demografik özelliklerle, pazarlama 

bileşenleri arasındaki ilişkinin bulunabilmesi ile ilgilidir (İslamoğlu 2000, 183).   

 

1.5.2.1. Yaş: Tüketicilerin yaşlarına göre satın alma davranışları birbirinden farklıdır. 

İhtiyaç ve istekler yaşa göre çeşitlilik göstermekte olup (Kotler; Armstrong 1991, 221; 

Kotler; Bowen; Makens 1999, 243; Kotler; Keller 2006, 249), yaşla birlikte kişilerin 

sosyal, fiziksel, ekonomik ve psikolojik özellikleri de değişmektedir (Marangoz 2000, 

19). Özellikle kıyafet ve oyuncak ürünlerinin pazarlanmasında tüketiciler pazarı yaş 

dikkate alınarak bölümlenir (Cemalcılar 1999, 48). Bununla birlikte, yaş alt değişkeni 

ele alınarak yapılan bölümleme ile daha detaylı tanımlama yapılabilmektedir. Pampers, 

pazarını doğum öncesine göre bölümledi. Bu bölümler; yeni doğanlar (0-1 ay), bebek 

(2-5 ay), bebek (6-12 ay), yeni yürümeye başlayan bebek (13-18 ay), gezgin, kaşif 

bebek (19-23 ay) ve ana okuluna giden çocuk (24 ay ve üzeri) şeklindedir (Kotler; 

Keller 2006, 249-250).    
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Yaş ile ilgili yapılan araştırmalarda, pazarlama faaliyetlerinin, gençlerin oluşturduğu 

pazar üzerinde odaklanması gerektiğini vurgulamışlardır. Bunun nedenleri ise şu şekilde 

sayılabilir (Nakip 1994, 16): (1) ebeveynleri ile beraber yaşayan gençler, ailelerinin 

satın alma kararlarını etkilemektedirler, (2) aileler, harcamalarının büyük bir oranını 

çocuklarına ayırmaktadırlar, (3) gençlerin kendi satın alma oranları yüksektir ve (4) 

gençlerin çok ve birbirinden farklı ihtiyaçları vardır ve bu ihtiyaçların tatmin edilmesi 

gerekmektedir. Bununla beraber, yaş kriteri bazen yanıltıcı sonuçlara varılmasına neden 

olabilir. Örneğin, Ford Motor Şirketi, Mustang otomobilini, pahalı olmayan spor 

otomobili tercih eden gençler için şekillendirmişti. Ancak, Ford şirketi, Mustang 

otomobilin, bütün yaş gruplarındaki tüketiciler tarafından satın alındığını gördü. 

Burada, seçilen hedef pazarın psikolojik olarak kendilerini genç hisseden tüketiciler 

oldukları ortaya çıkmıştır (Kotler 2000, 265).  

 

Marangoz’a göre (2000, 19-21), yaş değişkeni ele alınarak yapılan tüketiciler pazarının 

bölümlenmesi beş aşamada gerçekleşebilir. Bunlar (1) çocuk pazar bölümü, (2) genç 

pazar bölümü, (3) genç yetişkin pazar bölümü, (4) orta yaş pazar bölümü ve (5) yaşlı 

pazar bölümleridir. Bölümlemenin doğru olarak yapılması için, ürün türlerine göre yaş 

grupları arasında sınırların iyi belirlenmiş olması gerekmektedir. Örneğin, bir 

kütüphanenin yaş gruplarına göre bölümlemesi yapılırken, geniş bir yaş (2-6 yaş, 7-11 

yaş gibi) aralığı  kullanılabilir. Ancak, oyuncak pazarında bölümleme yapılırken, daha 

dar bir yaş (0-1 yaş, 2-3 yaş gibi) aralığı kullanılması gerekir (Nakip 1994, 16). Söz 

konusu bölümleme yapılırken, toplam nüfusun yaşlara göre dağılımı ve  ortalama hayat 

süreleri gibi verilerin incelenmesi önem taşımaktadır. Sonuçta bu bilgiler, toplam pazar 

hakkında genel bilgilerin bilinmesi ve alt pazarın oluşturulması açısından önem 

taşımaktadır (Nakip 1994, 17). Örneğin; Türkiye’de Sümerbank “Genç ve Genç 

Giyim” sloganı ile 1986-1987 yıllarında gençlik pazarına, “Uçan balon sloganı” ile de 

1986 yılında ilk kez bebek pazarına girmiştir (Tek 1997, 320).   

 

Demografi, insanların yaş, meslek, gelir ve yaşam biçimleri açısından nasıl bir farklılık 

gösterdiğini verir. Genel olarak demografik bölümleme, yaş üzerinde odaklanmıştır 

(Uçar, 2006, 45). Bu durum birçok konuda geçerli olmakla beraber çoğu zaman yirmili 

yaşlardaki tüketicilerin satın alma davranışları ile otuzlu yaşlardaki tüketicilerin 

arasındaki farkın bilinmesi zordur. Yaş kriteri önemli olmakla beraber, ancak diğer 
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ölçümlerle beraber kullanıldığında yararlı olmaktadır.  Böylece, hata yapma olasılığı 

daha az olur (Nakip 1994, 20; Blythe 2001, 73). 

  

1.5.2.2. Cinsiyet: Cinsiyete göre yapılan bölümlemede pazar, genellikle giyim-kuşam, 

saç stili, kozmetikler ve dergiler dikkate alınarak bölümlenmektedir (Kotler; Armstrong 

1991, 222; Kotler 2000, 265-266). Bununla birlikte, otomobil sanayinde de cinsiyete 

göre pazarın bölümlendiği görülmektedir. Otomobil sahibi kadınların sayısının artması 

ile otomobillerde kadınlara cazip gelecek özelliklerin eklenmesine neden olmuştur 

(Kotler 2000, 265-266).     

 

Diğer bir ifadeyle, cinsiyet ele alınarak yapılan bölümlemede pazarlanacak ürünler; 

daha çok dergi, deodorant, kıyafet, sabun (Cemalcılar 1999, 48), giyim gibi kişisel 

tüketim ürünleridir (Nakip 1994, 20). Örneğin, diş fırçalama alışkanlığı ile ilgili 

öğrenciler üzerine yapılan bir araştırmada, kız ve erkek öğrencilerin tercihlerinin 

birbirinden farklı olduğu belirlenmiştir. Söz konusu araştırmada, kız öğrencilerin büyük 

bir çoğunluğunun İpana ve Signal markalarını tercih ettikleri, erkek öğrencilerin ise, 

daha çok İpana-Jel markasını tercih ettikleri bulunmuştur (Akdoğan 1991, 98). Cinsiyet 

kriteri ele alınarak yapılacak bir bölümlemede dikkat edilmesi gereken iki nokta vardır. 

Bunlar: (1) kadınlar, genellikle, erkeklerden daha çok yaşamaktadırlar ve (2) ülke 

nüfuslarının çoğunu kadınlar oluşturmaktadır (Nakip 1994, 20). 

 

1.5.2.3. Eğitim: Tüketim alışkanlıklarını etkileyen önemli faktörlerden biri de 

eğitimdir. Eğitim değişkeni için, özellikle okuryazarlık oranı, okullaşma oranı ve 

yükseköğretim görmüş kişilerin nüfus içindeki oranı dikkate alınır. Yapılan 

araştırmalarda, okullaşma oranı ile okuryazarlık oranının, o ülkenin kalkınmışlık düzeyi 

ile doğrudan ilişkisi olduğu belirlenmiştir. Kısaca, ürünlerin tüketimi, kişilerin almış 

olduğu eğitim düzeyine göre değişmektedir diyebiliriz. Örneğin, eğitim düzeyi yüksek 

kişilerin, basın-yayın ürünlerinin tüketimini artırdığını söylenebilir (Nakip 1994, 22). 

Diğer bir örnek, turizm sektöründen verilebilir. Eğitim düzeyi yüksek olan kişiler, daha 

fazla seyahat etmektedirler ve dünyanın çeşitli bölgelerini, tarihini ve kültürel eserlerini 

yakından görmek ve incelemek amacıyla seyahat etmektedirler (Kozak; Kozak; Kozak 

2006, 36). Pazarı bölümlerken eğitim değişkenini dikkate alan pazarlama 
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yöneticilerinin, bölümleme yapılmak istenen pazarda, eğitim düzeyinin belirlenerek bu 

doğrultuda tutundurma stratejileri belirlemeleri gerekmektedir.   

 

1.5.2.4. Gelir: Demografik bölümlemede ele alınan alt kriterlerden biri de gelir 

değişkenidir.  Gelir değişkeni, her türlü ürün ve hizmetin pazarlanmasında büyük bir 

öneme sahiptir. Cemalcılar’a (1999, 48) göre, kozmetik, gezi, konut, kıyafet, otomobil 

ve spor malzemelerinin pazarlanmasında gelir etkeninin önemi büyüktür. Bu açıdan 

pazar, tüketicilerin geliri ele alınarak bölümleme  yapılmaktadır. 

 

Gelir, tüketim ve tasarrufun kentsel ve kırsal kesimlere göre dağılımı açısından  farklılık 

gösterir. Kentsel kesimde tüketim daha fazla yapılmaktadır. Bununla birlikte, kırsal 

kesimde tüketimin tersine tasarruf eğilimi daha çoktur. Bu dağılım pazar bölümlemesi 

açısından önemlidir (Nakip 1994, 27-29). 

 

Bir kişinin ekonomik düzeyi, ürün seçimini ve özel bir ürünü satın alma kararını önemli 

ölçüde etkiler (Kotler; Bowen; Makens 1999, 188). Dolayısıyla, pazar bölümlenirken, 

tüketicilerin tüketim harcamalarının ne olduğu ve bu harcamaların nerelere 

harcandığının bilinmesi, pazarın karlı olup olmayacağının belirlenmesi açısından önem 

taşımaktadır. Türkiye’de yıllık tüketim harcamaları (1987 yılı verileri) incelendiğinde, 

birinci sırayı gıda, ikinci sırayı ise, konutun aldığı görülmektedir. Dördüncü sırada 

giyim harcamaları, beşinci sırada ise ev eşyalarının yer aldığı görülmektedir (Nakip 

1994, 27-29). Oysa, Hanehalkı Bütçe Anketi'nin (2002) geçici sonuçlarına göre; 

Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek 

payı % 27.3 ile konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların % 26.7'si gıda ve 

alkolsüz içeceklerden oluştuğu görülmektedir. Türkiye genelinde yapılan harcamalar 

içinde en düşük payı ise % 1.3 ile eğitim hizmetleri almaktadır. Alkollü içecekler, sigara 

ve tütüne yapılan harcamanın payı, eğitim hizmetlerine yapılan harcamaların yaklaşık 3 

katı olup, oranı % 4.1'dir (http://www.die.gov.tr).  

 

1.5.2.5. Meslek: Bir kişinin mesleği, satın aldığı mal ve hizmetleri etkiler (Kotler; 

Bowen; Makens 1999, 188). Demografik faktörlerin içinde yer alan meslek değişkeni, 

pazarı alt bölümlere ayırırken kullanılan diğer bir değişkendir. Bununla birlikte, pazarı 

mesleklere göre bölümlerken, hangi mesleklere dönük faaliyet gösterileceğinin 
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bilinmesi gerekmektedir. Bu açıdan meslekleri belirlemek ve onları kendi içlerinde 

sınıflandırmak gerekmektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü Türk toplumunu 8 meslek 

grubunda toplamıştır. Bunlar (Nakip 1994, 25): (1) serbest meslek (ilmi ve teknik 

eleman), (2) müteşebbis, üst yönetici, (3) idari personel, (4) ticaret ve satış personeli, (5) 

hizmet işinde çalışanlar, (6) tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, (7) tarım dışı 

üretim ve (8) bilinmeyendir.  

 

Nakip’e (1994, 25) göre, Türkiye pazarı meslekler açısından incelendiğinde, birinci 

sırayı tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık sektöründe çalışanların oluşturduğu 

görülmektedir. Meslekler açısından ikinci sırayı ise, tarım dışı üretimde çalışanlar 

oluşturmaktadır. Tek (1997, 320), uçaklarda uygulanan Business Class uygulamaları ile 

otobüslerde uygulanan özel Business Servis’lerin iş adamlarını hedef alan  bölümleme 

yaklaşımlarına birer örnek olabileceğini vurgulamaktadır.   

  

1.5.2.6. Irk ve Milliyet: Tüketicilerin tüketim kalıplarını etkileyen önemli faktörlerden 

biride ırk ve milliyettir. Daha çok gelenekçi toplumlarda önemli olmakla birlikte, 

teknolojik açıdan gelişmiş ülkelerde de önem taşıyan bir kriterdir (Nakip 1994, 21). 

 

Irk ve milliyet açısından Amerika’nın nüfusu incelendiğinde, oldukça karışık olduğu 

görülür. Bununla birlikte, Tunus, Libya, Suudi Arabistan gibi ülkeler, ırk ve milliyet 

açısından incelendiğinde nüfuslarının tamamının Arap olduğu görülür (Nakip 1994, 21). 

Bu durum farklı tüketim kalıplarının oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, Kim ve 

Jogaratnam’a (2002, 79-80) göre, bir pazarı etnik açıdan bölümlendirmek doğru 

görünmektedir.  

 

Amerika’nın nüfusunun %85’i beyaz, %12’si siyah ve %3’ü diğer ırklardan 

oluşmaktadır. Milliyetleri açısından dağılımları ise, nüfusun %17’si Meksikalı, %12’si 

Antiller’li, %6’sı Güney Amerikalı, %9’u Vietnamlı, %5’i Koreli, %7’si Filipinli,  

%4’ü Orta Amerikalı, %4’ü Tayvanlı, %3’ü Hindistanlı ve geri kalan %33’ü diğer 

milliyetlerdendir. Farklı milliyetteki tüketiciler, farklı satın alma davranışı 

sergilemektedirler (Nakip 1994, 21). Dolayısıyla, pazarlama yöneticileri, pazarı 

bölümlerken bu değişkeni de dikkatle ele almalıdırlar.  
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Yapılan bazı araştırmalarda siyah ve beyaz ırkların, reklamlara karşı farklı davranışlar 

sergiledikleri belirlenmiştir. Siyahlar, beyazlara oranla reklamlara karşı daha 

duyarlıdırlar (Nakip 1994, 21). Dolayısıyla, ürünlerin pazarlanmasında siyahlara 

reklamlarla ulaşmak daha olanaklı olmaktadır.       

   

1.5.2.7. Din: Dünya üzerindeki ülkeler incelendiğinde, ülkelerin bir çoğunda birden çok 

din olduğu görülmektedir. Bazı ülkelerde ise tek din vardır, ancak farklı mezhepler söz 

konusudur. Bu durum beraberinde farklı pazarların oluşmasında büyük bir rol 

oynamaktadır. Örneğin; Hindistan nüfusunun %83’ü Hindu, %11’i Müslüman, %7’si 

Budist, %3’ü Hıristiyan, %2’si Sih ve diğer kalan kısım ise diğer dinlerden 

oluşmaktadır. Tunus ülkesinin nüfusu ise tamamen Müslüman’dır (Nakip 1994, 21). 

Dolayısıyla, din değişkeni ele alınarak yapılacak bölümlemede, bölümleme yapılacak 

ülkelere ve bu ülkelerde hakim olan din çeşitliliği önem taşımaktadır. Bu durum bazı 

ülkeler için geçerli iken, bazı ülkelerde geçerli olmamaktadır.  

 

Avustralya’da güney doğu Avrupa’dan göç edenlerin çok olması, beraberinde ülkenin 

yeme-içme alışkanlıkları, dil yapıları ve dinsel uygulamaları bakımından değişiklikleri 

de getirmektedir. Bu durum yeni pazar bölümlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Böylece pazarlama işletmeleri bu değişimleri çok iyi gözlemleyerek, daha iyi pazar 

bölümlemeleri yapabilirler  (Blythe 2001, 74). 

 

1.5.2.8. Sosyal Sınıf: Sosyal sınıf, aynı toplumsal saygınlığa sahip, birbirleriyle kalıcı 

ve düzenli ilişkileri olan, benzer davranışsal beklentileri (Odabaşı 1984, 138; Kotler ve 

Armstrong 1991, 120), değerleri ve ilgileri olan kişilerin oluşturduğu (Kotler ve 

Armstrong 1991, 120) bir sosyal yapı olarak ele alınmaktadır. Mucuk’a (2001, 70) göre, 

sosyal sınıf, “karmaşık bir kavram olup, bir toplumun aynı değerleri, aynı ilgileri, hayat 

tarzını ve davranış biçimini benimsemiş nispi olarak homojen alt bölümleri olarak ifade 

edilebilir”.  Kotler (2000, 161) ve Block ve Roering (1976, 101) ise, sosyal sınıfları, bir 

toplumun üyeleri benzer değerler, ilgiler ve davranışları paylaşan, hiyerarşik olarak 

sıralanan, göreceli olarak homojen olan ve süreklilik taşıyan parçaları olarak 

tanımlamışlardır. 
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Sosyolojik bir kavram olan sosyal sınıf, pazarlamacılar tarafından pazar bölümleme 

stratejilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Odabaşı 1984, 145; Mucuk 2001, 71). 

Aynı sosyal sınıftaki tüketicilerin, benzer değer yargılarına sahip olduğu, benzer marka 

ve ürünleri tercih ettikleri belirlenmiştir (Nakip 1994, 26; Uçar, 2006, 33). Her sosyal 

sınıfın zevkleri, davranış biçimleri ve satınalma karar süreçleri farklılık göstermektedir. 

Bu yüzden, farklı hedef pazarlara sunulan mamullerde, ek hizmetlerde ve tutundurma 

çalışmalarında bu farklılıklar göz önünde tutulmaktadır (Mucuk 2001, 71).  

 

Sosyal sınıf hakkında yapılan ve en yaygın kabul gören toplumsal sınıflar Arıkan ve 

Odabaşı’na  (1995, 81) göre, 6 katman, Kotler ve Armstrong (1991, 121) ve Kotler’e 

(2000, 164) göre, 7 katman olarak ele alınmaktadır. Söz konusu sınıflar Amerikan 

toplumunun sosyal sınıf katmanlarını işaret etmektedir. Bu katmanlar sırasıyla aşağıdaki 

gibidir: 

(1) En Üst   : Sosyal elit tabaka, soylu ve eski aileler, servetin en az iki,  

      üç nesilden gelmesi, 

(2)  Üstün Altı   : Yeni zengin olanlar,  

(3) Ortanın Üstü   : Profesyonel meslek sahipleri ve yöneticiler, 

(4) Orta    : Orta düzeyde maaş alan beyaz ve mavi yakalı çalışanlar,   

(5) Ortanın Altı  : Beyaz yakalı çalışanlar ve küçük iş sahipleri, 

(6) Altın Üstü   : Mavi yakalı çalışanlar, kalifiye ve yarı kalifiye işçiler, 

(7) Altın altı   : Kalifiye olmayan çalışanlar, düşük gelir sahipleri. 

 

Sosyal sınıf grupları ülkelere göre değişmektedir. Pazar bölümlenirken her bir gruba 

yönelik bölümleme yapılabilir. Ancak, söz konusu katmanla beraber, gelir ve meslek alt 

değişkenlerinin de birlikte ele alınması gerekmektedir (Nakip 1994, 27). Bununla 

birlikte, her bir grupta yer alan  tüketiciler, farklı meslekleri icra etmektedirler ve 

dolayısıyla farklı gelir gruplarını oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla, her bir gruptaki 

tüketicilerin farklı tüketim alışkanlıkları olduğunu ve farklı tüketim davranışları 

sergilediklerini söyleyebiliriz. Arıkan ve Odabaşı’na göre (1995, 82), ülkemizdeki bir 

araştırmaya göre, orta sınıf ailelerin %56’sında pahalı eşya satın alma kararını kadın ve 

erkek ortak almaktadır. Ayrıca, kıyafet ve ev eşyası alımları, eğlence ve okuma 

alışkanlıkları ve alışveriş yaptıkları marketlerin türü, tüketicilerin içinde oldukları 

sosyal gruba göre değişmektedir (Cemalcılar 1999, 49).  
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1.5.2.9. Aile Yaşam Süreci: Satın alma davranışları aile yaşam süreciyle de şekillenir 

Pazarlamacılar, aile yaşam süreci ile hedef pazarlarını tanımlar ve hedef pazara uygun 

ürünleri ve pazarlama planlarını geliştirirler (Kotler; Bowen; Makens 1999, 187). 

Dolayısıyla, aile yapısı dikkate alınarak yapılan bölümlemede, ailenin içindeki kişi 

sayısı ve aile üyelerinin yaşları büyük önem taşır (Fodness, 1994, 40; Cemalcılar 1999, 

48). Çünkü, aile içindeki kişi sayısı ve aile üyelerinin yaşları itibariyle ihtiyaç duyulan 

ürün çeşidi birbirinden farklılık gösterir. Örneğin, ev eşyaları, konut, yiyecek-içecek 

ürünlerinin pazarlanmasında genellikle aile yapısı dikkate alınarak bölümleme yapılır 

(Cemalcılar 1999, 48). Hayat evresi, “bir şahsın ana ilgilerini tanımlar. Boşanma kararı, 

ikinci evlilik kararı, ailenin en büyüğüne bakmak, bir başkasıyla beraber yaşama kararı, 

yeni bir ev alma kararı gibi ve diğerleri. Hayat evresi, pazarlamacılara, insanların ana 

ilgileri ile baş edebilmede olanaklar sunar” (Kotler; Keller 2006, 250).  

 

Pazarı ailedeki kişi sayısına göre bölümlemek, özellikle kolayda malların pazarı için söz 

konusudur. Ailedeki kişi sayısının artması ve aile hacminin büyümesi, bu malların 

tüketim sıklığını (Nakip 1994, 29) ve miktarını artırmaktadır.  

 

Aile yaşam süreci, ailelerin ihtiyaç duydukları ürünlerin, pazar bölümlemesinde önemli 

bir yeri olduğunu vurgular. Çünkü, yeni evlenen bir çiftin ihtiyaç duyduğu ürünler ile 

çocuklu ailelerin ihtiyaç duyduğu ürünler birbirinden farklılık göstermektedir (Nakip 

1994, 29). Örneğin, yeni bir bebeğin doğduğu bir ailede, daha önce hiç talep edilmeyen 

bebek malzemeleri talep edilmeye başlanır (Arıkan; Odabaşı 1995, 78). 

 

William D. Wells ve George Gubar tarafından geliştirilen yaşam süreci modeli ile 

tüketicilerin satın alma davranışları tanımlanabilmiştir (Fodness, 1994, 40; Blythe 2001, 

74). Aile yaşam süreci modeli ve aşamalarını Blythe (2001, 74) ve Myers ve Reynolds 

(1967, 248)  altı aşama olarak ele almaktadırlar. Bunlar: (1) bekarlık aşaması, (2) yeni 

evliler, (3) çocuklu aile 1, (4) büyüyen çocuklu aile 2, (5) çocuksuz yaşlı evliler, (6) tek 

yaşayanlardır. Ancak Block ve Roering (1976, 138-139) ve Nakip (1994, 29-30), aile 

yaşam süreci modelini dokuz aşama olarak ele almaktadırlar. Bu aşamalar şu şekilde 

sıralanabilir: (1) bekarlık aşaması, (2) yeni evli çiftler, (3) altı yaşından küçük çocuklu 

aileler, (4) altı yaş ve üstü çocuklu aileler, (5) bağımsız çocuklu orta yaşlı aileler, (6) 
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çocuklarıyla yaşamayan yaşlı aileler, (7) çocuklarıyla yaşamayan yaşlı ve bir üyesi 

emekli olan aileler, (8) yalnız yaşayan çalışanlar, (9) yalnız yaşayan emekliler.  

 

Aile yaşam süreci modeli, ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye ve toplumdan topluma 

değişmektedir. Bu konuda Türkiye’de de araştırmaların yapılması gerekir. Böylece, 

bölgeler ve şehirlerarası farklılıklar belirlenebilir. Bu araştırma farklı ürünler için de 

yapılabilir. Böylece pazarın bölümlendirilmesi için büyük bir yarar sağlar.  

 

Nüfusun ortalama yaşının artması ve doğum oranındaki düşme gibi değişkenler,  

demografik verilerde değişmeye neden olmaktadır. Demografik değişkenlerin 2010 

yılında özellikle Batı Avrupa ülkelerinde tek kişilik hanelerin artacağını göstermektedir. 

Bu durum,  şu an Almanya ve Danimarka’da gözlenmektedir. İngiltere’de ise, bu durum 

hızla gelişme göstermektedir. Bu durum pazarlama işletmeleri için bir çok olasılıkları 

beraberinde getirmektedir. Bu olasılıklardan birkaçı şu şekilde sayılabilir; tek paketli 

yiyecek satışlarında artış, hazır yemekler ve tarifli ürünlerin satışlarında artış, aile 

arabaları, mısır gevreği, temizlik maddeleri gibi ürünlerin satışlarında azalma (Blythe 

2001, 74). 

 

1.5.2.10. Nesil: Pazarlama yöneticileri, insanların yaşadıkları dönemleri ele alarak nesil 

bölümlendirmesi yapmaktadırlar. Her nesil, büyüdükleri zamanın sanatının, 

sinemalarının, politikaların ve kendi dönemlerinde yaşanan olayların etkisi altında 

kalmaktadır (Kotler 2000, 266). Son yirmi yılda pazarlama ve reklamcıların genelde 

genç nüfusu (X ve Y kuşakları) hedef aldığını gördük. Pazarlama yöneticilerinin 

mesajları, dünyada her şey gençler içinmiş gibiydi. Ancak son yıllarda  yaşlı nüfusun 

hedef alınmaya başlandığı ürün ve hizmetler geliştirilmeye başlandı 

(www.alphanmanas.com).  

 

Bebek patlaması kuşağı, ABD’de 1946-1964 arasında doğanları tanımlamak üzere 

kullanılan bir terimdir. Baby Boomers kuşağı, II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra (Sak 

2007) azalan nüfusun hızlıca toparlanması için verilen desteğe paralel olarak hızlı 

çoğaldı. Savaş sonrası dünyasına gelen ilk bebeklerden itibaren bu kuşağın ABD 

ekonomisi üzerinde çok etkisi olmuştur (www.alphanmanas.com).  Bugünlerde ABD 

nüfusunun yaklaşık yüzde 26’sını oluşturan, 80 milyon kişi, bu kuşağa mensuptur (Sak, 
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2007). Öte yandan, ABD’de Vietnam Savaşına tanık olan kuşak, Türkiye’de 68’liler 

kuşağı, dünyada Büyük Ekonomik Kriz dönemi kuşağı gibi dönemlere ait insanların, 

yeni nesil insanlara göre farklılıklarını, ihtiyaç, tercihler ve satın alma alışkanlıklarında 

görebiliriz (Uğurlu, 2007, 106). Dolayısıyla, pazarlama yöneticilerinin son zamanlarda 

nesil ile ilgili pazarlama çalışmalarına önem verdiği söylenebilir. Bunu, geçmiş ile ilgili 

hayatımızdan nüansların sunulduğu müzikler, filmler, kitaplar ve televizyon 

yayınlarında görebiliriz. Bu tür farklılıklar insanların ilgisini çekmeye devam ettikçe, 

pazarlama yöneticileri de, geçmiş dönemin tüketiciler üzerindeki etkilerini ve satınalma 

eğilimlerini araştırmaya başlamışlardır. Pazarlama yöneticileri tüketicilerin bu tarzlarını 

bir fırsata dönüştürebilmekte, yeni ürün geliştirme aşamalarında eski zamanlara hitap 

eden özellikleri (resimler, semboller vs.) ürünlere uyarlamaya başlamışlardır. Örneğin, 

Atatürk, Frank Sinatra, Marlyn Monroe, Che Guevara, Freddie Mercury, Zeki Müren, 

Maradona ve Pele’nin posterlerinin halen  giyeceklerde, bardaklarda ve dosyalarda 

kullanılması ve tüketicilerin bundan dolayı satınalma eyleminde bulunması gibi 

(Uğurlu, 2007, 106). 

 

1.5.3. Psikografik Değişkenler 

Psikografi, tüketiciyi daha iyi anlamak için psikolojik faktörleri ve demografik 

faktörleri kullanma biçimi şeklinde tanımlanabilir. Psikografik bölümlendirmede 

tüketiciler,  kişisel özellikler, yaşam biçimleri veya yaşam değerleri açısından farklı 

gruplara bölünürler (Datta 1996, 799; Kotler; Keller 2006, 252). Benzer demografik 

grupta bulunan insanlar çok farklı psikolojik profillere sahip olabilirler (Kotler; Keller 

2006, 252). 

 

Psikografik değişkenlere göre bölümleme, tüketicilerin ihtiyaç, istek, arzu ve 

beklentilerinin psikolojik faktörlere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir (İslamoğlu 

2000, 186). Psikografik bölümleme diğer bölümleme değişkenlerine oranla daha zor 

uygulanmaktadır. Ayrıca, bu bölümleme değişkeninin boyutları diğer bölümleme 

kriterlerine göre net olarak belirlenememektedir. Bununla birlikte, demografik 

bölümleme değişkeni ile beraber kullanılması gerekli ve önemlidir. Çünkü, demografik 

değişkenlere göre bölümlemeyi tamamlamaktadır. Sonuçta, aynı demografik özellikleri 

gösteren tüketicilerin, psikolojik ve kişilik özellikleri farklılıklar göstermektedir. Bu 

durum tüketicilerin farklı davranışlar sergilemelerine neden olmaktadır (Nakip 1994, 
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31; Cemalcılar 1999, 49). Örneğin, tüketicilerin bazıları modern ve yeni görünümlü 

ürünleri tercih ederken, bazı tüketiciler de, klasik ve geleneksel ürünleri tercih ederler. 

Bununla birlikte, bir kısım tüketiciler de, kişisel prestijini ve statüsünü ifade eden 

ürünleri tercih etmektedirler (Nakip 1994, 31-32). 

 

Pazarın psikografik bölümlemesinde tüketiciler, hayat tarzlarına, kişilik özelliklerine ve 

değerlerine göre farklı gruplara bölümlenirler. Aynı demografik faktörlere sahip grubun 

içinde bulunan insanlar, farklı birçok psikolojik profil gösterirler (Weinstein 1986, 45; 

Cemalcılar 1999, 49; Mucuk 2001, 98; Kotler; Keller 2006, 252). Pazar araştırmaları 

göstermektedir ki, ilgileri aynı olan, benzer faaliyetlerden zevk alan, hayata benzer bir 

bakış açısı olan bireyleri, pazarlama amaçları için birlikte gruplamak gerekmektedir 

(Weinstein 1986, 45-46).  

 

Nakip’e (1994, 32) göre, “psikografik bölümlemede kavramlarla uygulama arasında 

büyük açıklar vardır”. Bu açıdan, psikolojik bölümleme yapılırken demografik ve 

coğrafi bölümleme ile beraber yapılması daha yararlı olacaktır. Bununla birlikte, 

psikografik bölümleme tüketicilerin iç dünyaları ile ilgilenmektedir. Dolayısıyla, 

demografik ve coğrafi bölümlemeye oranla daha yararlı bir bölümlemedir ve farklı 

kullanım yerleri bulunmaktadır. Bunlar:  

(1) Pazarlama yöneticisine hedef pazar seçiminde yararlı olur ve hangi pazar 

bölümü veya bölümlerinin daha iyi olacağını belirler. 

(2) Psikografik analiz ile potansiyel tüketicileri satın almaya yönlendirebilecek 

tutundurma mesajlarının geliştirilmesine yardımcı olur. 

 (3) Hedef tüketicilere ulaşmak için kullanılacak medya seçimine yardımcı olur.  

Piskografik değişkenlere göre pazarı bölümlerken, kullanılması gereken değişkenler 

yazarlara göre değişmektedir. W.G. Nickels söz konusu değişkenleri şu şekilde  

sıralamaktadır. Bunlar: (1) tutumlar, (2) kişilik, (3) meraklar, (4) görüşler, (5) hayat 

tarzı, (6) davranış kalıpları, (7) kişisel imaj ve (8) değerlerdir (Nakip 1994, 33). 

 

Tüketicilerin kişilik özellikleri, yaşam tarzları gibi faktörler, tüketicilerin tüketim 

kalıplarının belirlenmesinde önemli etkenlerdir. Örnek verecek olursak; moda ürünlerini 

satın alan tüketiciler, eğlence seven maceracı tüketiciler; prestijli ürünleri tercih eden 

tüketiciler, soyluluk ve statü arayışı içinde olan tüketiciler (İslamoğlu 2000, 186).   
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Psikolojik bölümlendirme araştırmalarında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunlardan 

birisi, ölçme ve değerlendirme tekniklerinin ne ölçüde güvenilir olduklarının tartışılır 

olmasından kaynaklanmaktadır. Diğeri ise, kişilik değerlendirmeleri için oluşturulan 

anketlerin, klinik deney sonuçlarına dayanmalarıdır (İslamoğlu 2000, 187). 

 

1.5.3.1. Hayat Tarzı: Hayat tarzı, “insanların hayatı nasıl yaşadığı, para ve zaman 

harcama şekil ve kalıplarını gösterir” (Engel; Blackwell; Kollat 1978, 174). İnsanların 

tükettiği ürünler, o insanların hayat tarzları hakkında fikir verir (Kotler 2000, 266).  

Örneğin, Wolksvagen “iyi vatandaş” için araba geliştirirken ürününün ekonomik 

olduğunu, güvenliği ve ekolojik olarak çevreye uyumunu vurgulamaktadır  (Nakip 

1994, 36). Kozmetik işletme yöneticileri, alkollü içki üreticileri ve mobilya üreticileri 

sürekli hayat tarzları bölümündeki fırsatları aramaktadırlar. Ancak, hayat tarzlarına göre 

pazarın bölünmesi, her zaman istenen sonuçları vermemektedir. Nestle şirketi, gece 

yarılarına kadar çalışan veya eğlenen insanlar için kafeini alınmış bir kahve markası 

“last nighters” çıkardı, ancak tutunamadı (Kotler 2000, 267). 

 

Pazarı hayat tarzına göre bölümlerken, kültür, alt kültür, sosyal sınıf, danışma grupları 

ve ailenin etkisini de ele almak gerekmektedir (Nakip 1994, 36). Psikografik pazar 

bölümlemesi yapılırken hayat tarzını değişken olarak ele almak etkin olsa da, uygulama 

alanı sınırlı kalmaktadır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir (Nakip 1994, 38; 

Cemalcılar 1999, 49): (1) psikolojik değişkenlerin doğru olarak ölçülmesi güçtür, (2)  

psikolojik özellikler ile tüketici ihtiyaçları arasındaki ilişki  her zaman doğrusal değildir 

ve (3) psikolojik faktörlere göre bölümlenmiş pazara girmek kolay olmayabilir. 

 

Hayat tarzı, tüketicilerin içinde oldukları faaliyetleri, ilgileri ve bakış açılarıyla 

doğrudan ilişkilidir. Kişinin zamanını nasıl geçirdiğini, çeşitli sosyal, ekonomik ve 

politik inanç ve tutumlarını yansıtır (Mucuk 2001, 98). Örneğin, şehirde yaşayan  bir 

kimse ile bir çiftlikte yaşayan bir kimsenin yaşam şekilleri farklı olduğundan, satın 

almak isteyecekleri  arabada farklı özellikler ararlar (O’Shaughnessy 1995, 205-206). 

 

Hayat tarzı bölümleme yaklaşımları, ilk olarak etkinlikler, ilgiler ve düşüncelere ((AIO) 

Activities, Interest and Opinion) odaklı psikografik bölümlemeyi yansıtmaktadır 

(O’Shaughnessy 1995, 205; Uçar, 2006, 49). Etkinlikler; uğraş, hobiler, eğlence, 
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kulüpler, spor faaliyetleri ve eğlenceyi kapsar. İlgiler; ev, iş, toplum, yiyecek ve 

medya’yı kapsar. Düşünceler ise; sosyal konular, politika, eğitim ve kültürü kapsar 

(O’Shaughnessy 1995, 205; Hsu; Powers 2002, 74). Dolayısıyla, hayat tarzına göre 

bölümleme yapılırken söz konusu değişkenlere dikkat edilmelidir. Çünkü, bazı insanlar 

statü peşinde koşar, bazıları gününü gün etmeye çalışır, bazıları da sade bir hayat tarzını 

tercih eder. Dolayısıyla, bu üç farklı hayat tarzını yaşayan tüketicilerin talep edecekleri 

ürün çeşitlerinde de farklılıklar olabilir (Tek 1997, 321).  

 

Solomon (1996, 578), hayat tarzının kendine has özellikleri olduğunu belirtmektedir. Bu 

özellikler; (1) hayat tarzı tek ve eşsizdir, (2) hayat tarzı değişkendir, (3)  hayat tarzı bir 

tür grup kimliğidir ve (4) hayat tarzı analizlerinin, tüketicileri geniş bir 

bölümlendirmeye tabi tutmasıdır. Öte yandan, hayat tarzı, söz konusu satın almanın 

neden yapıldığının anlaşılmasına yardımcı olur. Hayat tarzı ile ilgili yapılan 

araştırmaların temel nedeni, tüketicileri daha iyi tanımak ve bu yolla daha etkili iletişim 

ve pazarlama stratejileri geliştirmektir (Plummer 1974, 33). 

 

1.5.3.2. Kişilik: Tüketiciler, psikografik bölümleme ile kişiliklerine göre 

sınıflandırılırlar. Güvenilir ölçümler geliştikçe, kişilik ile tüketici davranışı arasındaki 

bağlantıları ortaya çıkaran sonuçlar gittikçe artmaktadır. Bununla beraber, psikografik 

bölümleme, bazı problemleri taşımaktadır. Özellikle tüketicilerin psikolojik özelliklerini 

geniş boyutta ölçmek halen zordur (Blythe 2001, 72). Bununla birlikte, reklam 

mesajlarında tüketicilerin belirgin kişilik özellikleri öne çıkarılarak, belirli bir marka 

veya ürünün satın alma isteği yaratılmaya çalışılır (Mucuk 2001, 98).  

 

Pazarlama yöneticileri, pazarları bölmek için kişilik değişkenlerini de kullanırlar 

(Kotler; Bowen; Makens 1999, 247). Burada önemli olan ürünlerin, müşterilerin 

kişiliklerine uyan “marka kişilikleri” ile özdeşleşmesidir. Ford ve Chevrolet otomobil 

markaları, farklı kişiliklere sahip ürün olarak 1950’lerin sonlarında pazarlandı. Bu konu 

ile ilgili yapılan bir araştırmada, elde edilen sonuçlar şöyledir. Ford otomobil markası 

satın alan tüketicilerin kişilik özelliklerinden bazıları şöyledir; bağımsız, atılgan, erkek, 

değişmeye hazır ve kendisine güvenen. Chevrolet otomobil markası satın alan 

tüketicilerin kişilik özelliklerinden bazıları da, tutumlu, muhafazakar, prestije önem 

veren, daha az erkek, tedbirli ve aşırılıktan sakınan kişilerdir (Kotler 2000, 267; 
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İslamoğlu 2000, 186-187). Diğer bir araştırmada turlarla seyahat eden turistlerin, 

bağımsız olarak seyahat eden turistlerden kişilik özellikleri açısından farlılıkları olup 

olmadığı araştırılmıştır. Sonuçta, bağımsız olarak seyahat eden turistlerin, turlarla 

seyahat eden turistlere oranla, daha maceracı ve risk almada daha istekli oldukları 

belirlenmiştir (İslamoğlu 2000, 186-187).  

 

Araba markalarıyla ilgili benzer bir araştırma da Türkiye’de yapılmıştır. Bu 

araştırmanın sonuçları ise şöyledir. Renault ve Tofaş marka araba sahibi olan 

tüketicilerin, Mercedes marka araba sahibi olan tüketicilere oranla, daha titiz, ciddi, 

güvenilir, bir etkinlik alanından diğer bir etkinlik alanına daha kolay geçebilen ve ilgi 

alanlarını genişletmeye daha istekli kişiler oldukları belirlenmiştir. Burada önemli olan, 

pazarlama yöneticilerinin, pazar bölümlemesi sırasında karşılarına çıkan bu sorunun, 

diğer bir değişle, diğer markayı tercih eden, farklı özelliklerdeki tüketicilere de hitap 

edip etmeyecekleridir (Nakip 1994, 35). 

 

Psikografik değişkenler, tüketicilerin kişilik özelliklerine göre duygusal, cömert, 

tutumlu, otonomi (bağımlı-bağımsız), otoriter, lider, ihtiras, tutucu, radikal, demokrat 

şeklinde sayılabilirler (Tek 1997, 321). Aynı demografik grup içinde yer alan 

tüketicilerin birbirlerinden çok farklı yaşam tarzlarına sahip olabilirler.  

 

Özellikle sigorta, içki ve kozmetik satışlarında kişiliğe dayalı pazar bölümlemesinden 

yararlanılır. Örneğin, ABD’de yapılan bir araştırmada, kan bağışında bulunan ve 

bulunmayan kişilerin, kişilik özellikleri incelendiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kan 

bağışında bulunan kişiler, fazla risk almayan, sağlıklarına daha çok düşkün ve genelde 

kendilerine saygısı daha az olarak belirlenmiştir. Kan bağışında bulunmayan kişilerin, 

kişilik özellikleri ise, tam tersi bir durum söz konusudur (Tek 1997, 321).  

 

1.5.3.3. Değerler: “Değerler, insan davranışlarına rehberlik eden ilkelerdir” şeklinde 

tanımlanabilmektedir (Koç 2007, 199). Pazarlama yöneticileri, tüketici tutumlarını ve 

davranışlarını belirleyen inanç sistemlerine göre ve çekirdek değerlere göre pazarı 

bölümleyebilirler. Burada özellikle, tüketicilerin iç benliklerine hitap ederek, 

tüketicilerin satın alma davranışlarına etki edeceğine inanıyorlar (Kotler 2000, 267).     
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Psikografik ölçüm temelli, ticari olarak bulunabilen en popüler psikografik 

sınıflandırma sistemlerinden bir tanesi SRI (Stanford Research Institute) Consulting 

Business Intelligence (SRIC-BI)’ye ait VALS TM  sistemidir (Hsu; Powers 2002, 74; 

Kotler; Keller 2006, 252). Değerler ve yaşam biçimi (VALS (Value and Life Style)), 

ABD’de yaşayan yetişkinleri, kişisel özellikler ve kilit demografik faktörler açısından 8 

ana grupta sınıflandırmaktadır. Bölümlendirme sistemi, 4 demografik faktör ve 35 

davranış sorusunu bulunduran bir ankete verilen cevaplardan oluşmaktadır (Kotler; 

Keller 2006, 252). VALS sistemi her yıl 80000’den fazla anket yoluyla toplanan 

bilgilerle geliştirilmektedir (Kotler; Keller 2006, 252). 

 

Değerler ve yaşam biçimi sisteminde yüksek kaynaklara sahip dört grubun ana 

eğilimleri şöyle sıralanabilir (Kotler; Keller 2006, 254);        

1. Yenilikçiler (Innovators): başarılı, kültürlü, aktif, “önderlik yapan”, yüksek 

özgüvene sahip insanlardır. Alışverişleri genelde lüks niş ürün ve 

hizmetlerdir.  

2. Düşünürler (Thinkers): Olgun, doyuma ulaşmış insanlardır ve idealler, 

değerli ürünler, bilgi ve sorumlulukla motive olurlar. Ürünlerde sürekliliği, 

fonksiyonelliği ve değeri ararlar.  

3. Başarıya ulaşanlar (Achieves): Kariyer ve aile merkezli, başarılı, hedef 

odaklı insanlardır. Yakınlarına başarılarını yansıtacak değerli ürünler 

favorileridir.  

4. Tecrübe edenler (Experiencers): Farklılık ve heyecan arayan, genç heyecanlı 

insanlardır. Gelirlerinin önemli bir kısmını moda, eğlence ve sosyalleşmeye 

harcarlar.   

 

 

Düşük kaynaklara sahip dört grubun ana eğilimleri ise (Kotler; Keller 2006, 254; Koç 

2007, 202);    

1. İnananlar (Believers): Sabit inançlara sahip ve gelenekçi insanlardır. Tanıdık, 

Amerikan ürünleri favorileridir ve oturmuş markalara bağlıdırlar. 

2.  Uğraşanlar (Strivers): Kıt kaynaklı trendlere açık ve hoşlukları seven 

insanlardır. Pahalı ürünleri taklit eden stil/moda ürünler favorileridir. 
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3. Yapıcılar (Makers): Pratik, samimi, kendi elleri ile iş yapmaktan hoşlanan 

kendine yeter insanlardır. Bir pratik veya fonksiyonel amaç için Amerikan 

yapım ürünleri tercih ederler.  

4. Yaşama tutunanlar (Survivors): Değişimden kaygı duyan yaşlı, pasif 

insanlardır. Favori markalarına bağlıdırlar. 

 

Psikografik bölümlendirme şemaları çoğunlukla kültüre göre şekillendirilir. VALS’in 

Japonya örneği, Japon VALSTM iki kilit tüketici bazında, toplumu 10 tüketici bölümüne 

ayırır. Bu iki kilit tüketici bazı; yaşam oryantasyonu (geleneksel yollar, meslekler, 

yenilikçiler ve kişisel yansıma) ve sosyal değişim davranışları (destekleyen, pratik, 

uyumlu ve yenilikçi) olarak irdelenmektedir (Kotler; Keller 2006, 254).     

 

1.5.4. Davranışsal Değişkenler 

Davranışsal değişkenler baz alınarak yapılan bölümlendirme ile ilgili yazın tarandığında 

farklı görüşler olduğu görülmektedir. Davranışsal bölümlendirmede tüketiciler, bir 

ürüne yaklaşımları, kullanımları ve o ürüne karşı davranışları ve ürün hakkında sahip 

oldukları bilgi temeline göre bölümlendirme yapılır (Kotler; Armstrong 1991, 225; 

Kotler; Bowen; Makens 1999, 247; Kotler; Keller 2006, 254). Birçok pazarlamacı, 

pazarı bölümlemek için en iyi başlangıç noktasının davranışsal değişkenler olduğuna 

inanmaktadır (Kotler; Armstrong 1991, 225).  

 

Pazar, tüketicilerin ürüne yönelik davranışları doğrultusunda bölümlendirilir. Bu 

bölümlendirme şeklinin temelinde yarar bölümlendirmesi ve kullanım hızı yatmaktadır 

(Mucuk 2001, 99). Tek’e (1997, 321) göre, davranışsal bölümleme üç alt grupta 

incelenir. Bunlar (1) fayda bölümlemesi, (2) kullanım hacmine göre bölümleme ve (3) 

pazarlama faktörleri değişkenlerine göre bölümlemedir. Cemalcılar’a (1999, 49) göre, 

davranışsal bölümleme, kullanım oranı, elde edilen fayda veya markaya bağlılık 

şeklinde ele alınabilir. Davranışsal kriterler ele alınarak yapılan bölümlemede, özellikle 

psikolojik bölümlemede yer almayan ve tüketicilerin tüketim davranışlarını ele alan 

kriterler, bu bölümlemenin değişkenleri olarak karşımıza çıkar. Davranışsal 

değişkenlere göre bölümlemenin üç alt grubu vardır. Bunlar; (1) yarar, (2) kullanım 

hacmi ve (3) son kullanımdır (Nakip 1994, 38).    
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Davranışsal bölümleme güvenilir ve faydalı bir biçimde uygulanabilir. Yaşam tarzı 

analizleri son 25 yıldır işletmeler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Burada 

pazarları, tüketicilerin zamanlarını nasıl geçirdiklerini, kendilerine ilişkin görüşlerinin 

neler olduğunu, hangi özel konularla ilgilendiklerini, giysi, ev, araba gibi ürünlere 

verdikleri önemleri belirleyip bölümlendirme yoluna gitmektedirler. Örneğin, firma, 

olta balıkçılığı ile ilgilenen müşterilere yönelik pazarlama faaliyetlerini 

gerçekleştiriyorsa, olta balıkçılığı dergilerine reklam vererek bu gruba kolaylıkla 

ulaşabilir. Bununla birlikte, firmalar, bu tüketicilere neden balık tuttuklarını, oltayı 

nereden aldıklarını, oltaya ne kadar para harcadıklarını, ne tür balıkları yakaladıklarını 

ve bunun gibi konuları araştırıp bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerine yön verebilirler 

(Blythe 2001, 72). Aşağıdaki şekil 1.1’de davranışsal bölümlemenin özelliklerini 

görebiliriz.  

 

 

                                                    

 

 

Şekil 1.1.  

Davranışsal Bölümlendirmenin Özellikleri 

 

Kaynak: Aksöz, Emre Ozan; Pazar bölümlendirme Değişkenleri: Değişkenlerin  
     Belirlenmesine Yönelik Seyahat İşletmeleri Yöneticileri ve Müşterileri  
     Üzerinde Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi,  
                Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003, s.17. 

ÜRÜN 

Aranan Fayda 
-Statü 
-Ekonomik  
-Yeni deneyimler 
-İyi hizmet 
-Heyecan 
-Arkadaş edinme 

Ürüne Bağlılık Durumu 
-Tamamen bağlı olanlar 
-Belli oranda bağlı olanlar 
-Hiç bağlı olmayanlar 

Ürüne Yönelik Tutum 
-Hevesli olanlar 
-Az ilgili olanlar 
-İsteksiz olanlar 

Satınalma Durumları 
-Düzenli aralıklarla  
 satın alanlar 
-Bir defa satın alanlar 

Alıcının Durumu 
-Hiç kullanmamış 
-Eskiden kullanan 
-İlk kez kullanan 
-Düzenli kullananlar 
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Davranışlara göre bölümlemede en iyi başlangıç noktaları olarak dikkate alınan 

değişkenler (1) fırsatlar, (2) yararlar, (3) kullanım statüsü, (4) kullanma oranı, (5) 

sadakat statüsü, (6) tüketicilerin hazır olma safhası ve (7) tutumdur (Kotler 2000, 267; 

Kotler; Keller 2006, 255). Çalışmamızda söz konusu yedi değişken ele alınarak 

incelenecektir.  

 

1.5.4.1. Fırsatlar (Occasions): Fırsatlar, gün, hafta, ay, yıl gibi bir zaman olarak veya 

bir tüketicinin yaşamındaki diğer iyi tanımlanmış herhangi bir zaman olarak 

tanımlanabilir. Tüketiciler bir ihtiyaç oluşturduklarında, bir ürün satın aldıklarında veya 

bir ürün kullandıklarında fırsatlara göre ayrıştırılabilirler (Kotler 2000, 267; Kotler; 

Keller 2006, 255). Fırsatlara göre bölümlendirme, firmalara ürün kullanımını 

genişletmelerinde yardımcı olur (Kotler; Armstrong 1991, 225) Örneğin, Florida 

Turunçgil Yetiştiricileri, portakal suyu kullanımını günün diğer zamanlarına yaymak 

için “Portakal suyu. Artık sadece kahvaltı için değil” sloganıyla bir reklam kampanyası 

başlatmıştır (Kotler; Keller 2006, 255). Bununla birlikte, anneler günü ve sevgililer 

günü kısmen, şekerleme ve çiçek satışlarını artırmak için birer fırsat olarak 

yerleştirilmiştir (Kotler 2000, 267).  

 

Firmalar belirli tatiller ve yılın diğer zamanları ile ilişkili aktiviteler geliştirmeye 

çalışabilirler. Örneğin, Anneler günü, Noel (Yılbaşı) ve Sevgililer günü üç büyük 

hediye verme tatilleri olsa da, bunlar ve diğer tatiller, hediye bütçelerinin sadece yarısını 

oluşturmaktadır. Bu diğer kısmın yılın tümü boyunca doğum günlerinde, düğünlerde, 

yıldönümlerinde ve bebek doğumlarında kullanılacağı anlamına gelir (Kotler; Keller 

2006, 256). 

 

Bu bölümleme şeklinde işletme yöneticileri pazarı, bir ürünü ne vesileyle (ilişki, fırsat) 

satın almaya karar verdiklerine, satın aldıklarına veya kullandıklarına göre dilimlere 

ayrılabilir. Örneğin, uçakla seyahat, “iş nedeni ile, acele bir nedenle, veya ailesel” 

nedenlerle yapılabilir (Tek 1997, 323; Kotler; Bowen; Makens 1999, 247). Böylece 

havayolları bazı uzmanlaşmış hizmetlere geçebilirler. Bununla birlikte, birçok özel gün, 

tatil ve bayram günleri, bazı ürünlerin (ulaştırma hizmetleri, tatil köyleri, turistik yerler, 

kolonya, tatlı, lunapark, giysi, çiçek, hediyelik eşyalar) pazarlanması için iyi bir fırsat 

bölümlemesi yaratır (Tek 1997, 323).  
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1.5.4.2. Fayda Bölümlemesi: Tüketiciler üründen bekledikleri faydaya göre 

gruplandırılabilirler (Kotler; Bowen; Makens 1999, 248).  Bu bölümleme şeklinde, 

tüketicilerin üründen bekledikleri faydalar, her bir faydayı bekleyen tüketici grupları ve 

her faydaya yönelik pazardaki mevcut markalar belirlenir. Böylece, girilecek olan fayda 

bölümü seçimi yapılabilir (Cemalcılar 1999, 49-50).  

 

Yarar bölümlemesinin amacı, bir kişinin niçin bir ürün veya hizmeti satın aldığını 

belirlemektir (Matear; Gray 1996, 44). Bu bölümleme çeşidi ile, tüketicilerin bir 

üründen bekledikleri yararları saptamak ve söz konusu tüketicilerin her yarar 

bölümünün özelliklerini belirlemek hedeflenmektedir (Nakip; Vural 1998, 9). Bununla 

birlikte, yarar bölümlemesi diğer bölümleme değişkenleriyle birlikte de 

kullanılabilmektedir. Ancak, yarar bölümlemesinde de veri toplama zorlukları söz 

konusudur (Nakip; Vural 1998, 9). 

 

Yarar bölümlendirmesinin etkili olabilmesi için, işletme yöneticilerinin, tüketicinin 

üründen elde edebileceği bütün yararları tanımlayabilmeleri gerekmektedir (Mucuk 

2001, 99). Faydaya göre bölümlemenin etkili olabilmesi için gerekli koşullar şunlardır: 

(1) tüketicilerin üründen bekledikleri faydalar belirlenebilmeli (2) faydalara göre 

tüketiciler belirli gruplara ayrılabilmeli (3) pazar bölümlerinden bir veya bir kaçına 

işletme yöneticileri pazarlama eylemlerini etkili bir şekilde yöneltebilmeli (Cemalcılar 

1999, 49-50). Örneğin, hesap makinesinden beklenen yararlar kişilerin mesleklerine 

göre (mühendis, muhasebeci gibi) değişmektedir. Bir üründen beklenen yararlarla, 

tüketicilerin demografik ve psikolojik özellikleri arasında bağıntı kurulabilir. Bu durum 

işletme yöneticilerine tutundurma, dağıtım, fiyat gibi pazarlama stratejileri için yol 

göstericidir (İslamoğlu 2000, 184-185)   

 

Fayda bölümlendirmesi yapılırken şu değişkenlerden yararlanılabilir. (1) rahatlık, (2) 

kolaylık, (3) dayanıklılık, (4) sağlıklılık, (5) ekonomiklik, (6) güvenirlilik, (7) lükslük 

ve (8) statü (Nakip 1994, 39; Lewis; Chambers; Chacko 1995, 316).  Tüketicilerin neler 

aradığını kesin olarak anlamamızı ölçen zor bir bölümleme olmasına rağmen, en önemli 

bölümleme şekillerinden biridir. İşletmeler kesin olarak araştırmayı denemeli, umut 

edilen ihtiyaç veya isteklerin ne olduğunu belirlemelidir (Weinstein 1986, 47). 
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Diş macunu pazarında yarara göre bölümleme Haley tarafından çok yararlı bir şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Haley, dört yarar bölümü bulmuştur. Bunlar, ekonomik, tıbbi, 

kozmetik ve zevk. Tüketiciler, yarara göre gruplandırıldığında belirli demografik, 

davranışsal ve psikografik özellikleri vardı. Örneğin,  diş çürümesinin önlenmesini 

isteyen tüketicilerin büyük aileleri vardı. Çok diş macunu kullanıyorlardı ve 

muhafazakar insanlardı (Kotler 2000, 267). Yapılan araştırmalar, “diş çürümesini 

önleme gibi bir fayda bekleyenlerin genellikle endişeli, parlaklık isteyenlerin 

sosyabilitesi yüksek, tat isteyenlerin zevkine düşkün,  düşük fiyat isteyenlerin bağımsız 

kişilikler olduğunu ortaya koymuştur” (Tek 1997, 321). Tablo 1.2 de de görülebileceği 

gibi yarar bölümleri dörde ayrılmıştır.   

 

Tablo 1.2 Diş Macunu Yarar Bölümlendirmesi 

Yarar 
Bölümleri 

Demografik Davranışsal Psikografik Gözde 
Markalar 

Ekonomi 
(Düşük fiyat) 

Erkekler Sık sık 
kullananlar 

Yüksek ölçüde bağımsız 
değere yönelik 

İndirimli 
satılan 
markalar 

Tıbbi (diş 
çürümesinin 
önlenmesi) 

Büyük aileler Sık sık 
kullananlar 

Hipokondriyak, 
Muhafazakarlar 

Crest 

Kozmetik 
(Parlak diş) 

Çocuklar, Genç 
erişkinler 

Tütün içenler Yüksek ölçüde sosyal, 
girgin, faal 

Mclee’s 
Ultra Brite 

Tad (Tadı iyi) Çocuklar Naneli sakız 
sevenler 

Kendisini bir şeye yüksek 
ölçüde verenler, zevk 
düşkünleri 

Colgate 
Aim 

Kaynak, Kotler, Philip; Marketing Management–Analysis Planning Implementation  
    and Control, The Milennium Edition, Prentice–Hall Inc., New Jersey 2000, 
               s. 268. 

 
 

Tüketiciler hedefledikleri yararlara göre bölümlendirilebilirler. Akaryakıt almak için 

duran araba kullanıcıları dahi farklı yararlar arayabilirler. Araştırmalar sonucu, Mobil 

beş farklı bölüm ve bu bölümlerin büyüklüklerini tespit etmiştir.  

1. Yol Savaşçıları: Premium ürünler ve kaliteli hizmet (%16) 

2. F Nesli: Hızlı akaryakıt, hızlı yiyecek ve hızlı hizmet (%27) 

3. Gerçek Cazcılar: Marka ürünler ve güvenilir hizmet (%16) 
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4. Ev Arkadaşları: Uygunluk (%21) 

5. Fiyat Tüketicileri: Düşük fiyat (%20) 

 

Akaryakıt bir hazır tüketim ürünü olmasına rağmen, fiyat odaklı tüketiciler, alıcıların 

sadece %20’sini oluşturmaktadırlar. Mobil, düşük fiyata duyarlı bölümlere daha az 

odaklanmaya ve yeni veya genişleyen bir piyasaya bir ürün veya hizmet sunmaya karar 

vermiştir. Samimi hizmet adlı, daha temiz istasyonlar, banyolar, daha iyi ışıklandırma, 

bol ürünlü marketler ve sıcak çalışanlardan oluşan bir program geliştirmiştir. Mobil, 

rakiplerinden galon başına 2 kuruş (cent) daha fazla almasına rağmen, satışları %20-25 

oranında artmıştır (Kotler; Keller 2006, 256). 

 

1.5.4.3. Kullanıcı Statüsü: Burada pazarı, ürünü kullanmayanlar, eskiden kullananlar, 

potansiyel kullanıcılar, ilk kez kullananlar ve düzenli (sadık) kullananlar diye bölümlere 

ayırabiliriz (Kotler; Armstrong 1991, 227; Kotler; Bowen; Makens 1999, 248; 

Cemalcılar 1999, 49-50; Hsu; Powers 2002, 76). İşletme yöneticilerinin ürünü 

kullanması umulan potansiyel tüketicilere yönelik pazarlama faaliyetlerine yönelmesi 

burada büyük önem taşır (Cemalcılar 1999, 49-50). 

 

Pazarlar (1) bir ürünü kullanmayanlar, (2) eski kullanıcılar, (3) potansiyel kullanıcılar, 

(4) ilk kez kullananlar ve (5) düzenli kullanıcılar şeklinde bölümlendirilebilirler (Kotler;  

Keller 2006, 256). Her bir bölüm için farklı pazarlama stratejileri gereklidir. İşletmenin 

pazardaki mevcut durumu burada önem taşımaktadır. İşletme eğer pazarın lideri ise, 

potansiyel kullanıcıları çekmeye odaklanmalıdır. Bununla birlikte, küçük bir işletme ise, 

daha çok ürünün mevcut kullanıcılarına yönelik pazarlama faaliyetlerini 

gerçekleştirerek müşterileri pazar liderinden çekmeye çalışır (Kotler 2000, 268). Anne 

adayları güçlü kullanıcılara dönüşecek olan potansiyel kullanıcılardır. Nestle ve Gerber 

şirketleri gibi. Bebek ürün ve hizmet üreticileri, anne adaylarının isimlerini öğrenirler ve 

anne adaylarının gelecekteki tüketimlerinden bir pay kapmak için onları ürün 

reklamlarıyla etkilemeye çalışırlar (Kotler 1999, 175; Kotler; Keller 2006, 256).  

 

1.5.4.4. Kullanım Oranı: İşletmeler, pazarlarını ürünün kullanılma oranına göre de 

bölümlendirebilirler. Burada baz alınan kriter ise, tüketicilerin ürünü az kullanması, orta 

derecede kullanması ve çok kullanmasıdır (Weinstein 1986, 46; Kotler; Armstrong 
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1991, 227; Cemalcılar 1999, 49; Kotler 2000, 268; İslamoğlu 2000, 185; Hsu; Powers 

2002, 76). Bu grupların özellikleri, birbirinden çok farklı olur (Cemalcılar 1999, 49). 

Her grubun demografik ve psikolojik özellikleri belirlenmeye çalışılır (İslamoğlu 2000,  

85; Tek 1997, 322). Bu açıdan söz konusu gruplara yönelik düzenlenecek reklam, 

dağıtım, fiyat, eylemleri de birbirlerinden farklı olur (Cemalcılar 1999, 49). Genellikle 

pazarın küçük bir yüzdesini çok kullananlar oluşturmaktadır. Bununla beraber, çok 

kullananlar toplam tüketimin yüksek bir oranını da temsil ederler (Kotler; Armstrong 

1991, 227; Kotler 2000, 268). Bu durum birçok endüstride 80/20 kuralı olarak bilinir 

(Kotler; Bowen; Makens 1999, 249). İşletme yöneticileri, genellikle ürünü çok kullanan 

tüketicileri diğer kullanıcılara tercih ederek, tutundurma faaliyetleriyle ilgili 

çalışmalarını bu yönde gerçekleştirirler (Kotler 2000, 268). Örneğin, çok bira içen 

müşteriler, bira tüketicilerinin %87’sini oluştururlar. Bu oran, az bira tüketenlerin 

neredeyse yedi katı daha fazladır.  Pazarlama yöneticileri, az bira içen  birçok tüketici 

yerine, çok bira içen bir tüketiciyi çekmeyi tercih ederler. Bununla birlikte, çok 

kullanıcılar ya bir markaya çok bağlıdırlar yada hiçbir zaman bir markaya bağlı 

olmazlar ve her zaman en düşük fiyatı ararlar (Kotler; Keller 2006, 256).  

 

Örneğin, portakal suyu tüketimi üzerinde yapılan bir araştırmada, tüketiciler, tüketim 

sıklıklarına göre bölümlenmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir (Nakip 1994, 41): 

1. Az kullananların özelliklerine bakıldığında, 35 yaş altı ve 65 yaş üstü 

tüketicilerin yıllık gelirleri 10.000$’dan daha az, ve iki veya daha az çocuklu olan 

aileler olup, yüksek eğitimli olmayan tüketicilerdir.   

2. Çok kullanıcıların özellikleri ise, yıllık gelirleri 10.000$’dan fazla, 50 yaşın 

altında, yüksek öğrenimli ve üç veya daha fazla çocuklu ailelerdirler.  

3. Ürünü az kullananlar, bir defa tüketirken, ürünü çok kullananlar sekiz defa 

tüketmektedirler. 

 

1.5.4.5. Satın almaya Hazır Olma Seviyesi: Tüketicilerin ürünü satın almada çeşitli 

evreleri vardır. Bazı tüketiciler ürünün farkında değillerdir. Bazı tüketicilerin ürün 

hakkında bilgisi vardır. Bazı tüketiciler ürüne karşı ilgilidirler, bazıları da ürünü arzu 

ederler ve bazı tüketicilerde ürünü satın almak isterler. Bu pazardaki nispi rakamlar,  

pazarlama programının tasarımlaştırılmasında çok önem taşır (Kotler; Armstrong 1991, 

228; Kotler; Bowen; Makens 1999, 250; Kotler 2000, 269). Diğer bir ifadeyle, 
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tüketicilerin “ürüne karşı hazır olma (duymuşluk, ilgi duyma, istekli olma, alım niyeti 

vb.) dereceleri ile ürüne karşı tutumları da (coşkulu, kayıtsız, olumsuz, düşmanca, 

olumlu v.b.)” bölümlemede kullanılabilecek değişkenler arasındadır (Tek 1997, 323).  

 

Göğüs kanseri hakkında kadınları yıllık bir test almaya teşvik etmek isteyen bir sağlık 

kuruluşunu göz önüne alalım. Başlangıçta kadınların çoğu testin varlığından haberdar 

değillerdir. Pazarlama çabası basit bir mesajla farkındalık yaratma çabası içindedir. 

Daha sonra tanıtım, testin yararlarını dramatize etmek ve bu testi yapmamanın risklerini 

belirtmek için kullanılabilir. Son olarak ücretsiz bir sağlık taraması sunularak test için 

kadınlar teşvik edilebilir (Kotler; Keller 2006, 256).  

 

1.5.4.6. Tutum: Kişinin, nesne veya ortamlara olumlu veya olumsuz bir şekilde tepkide 

bulunma eğilimine  tutum denir (Arıkan; Odabaşı 1995, 67). Eren’e (1996, 157) göre,  

tutumlar belli değer yargıları ve inançların sonucu oluşur. Bir pazarda tüketiciler ürüne 

yönelik farklı tutumlar sergileyebilirler. Bunlar: (1) istekli (2) olumlu, (3) ilgisiz, (4) 

olumsuz ve (5) düşmancadır (Kotler; Armstrong 1991, 228; Kotler 2000, 269; Kotler; 

Keller 2006, 257). Dolayısıyla, tüketicilerin ürüne karşı tutumları da, işletme 

yöneticilerine bölümlemede yardımcı olan bir kriterdir. Bir politika kampanyasında 

kapıdan kapıya çalışan tanıtımcılar, bir oy verenle harcayacakları zamanı, oy verenin 

davranışına göre belirlerler. İstekli oy vereceklere teşekkür ederler ve oy kullanmalarını 

hatırlatırlar. Pozitif bir duruşa sahip olanları etkilemeye çalışırlar. Tarafsızların oyunu 

kazanmaya çalışırlar. Negatif ve düşmanca tavrı olan oy verenleri, değiştirmek için 

zaman kaybetmezler (Kotler; Keller 2006, 257).  

 

Farklı davranış düzeylerini birleştirerek bir pazarı daha detaylı bir biçimde 

bölümlendirmek ve pazarın daha net bir tanımını yapmak mümkün olabilir. Aşağıdaki 

şekil (Şekil 1.2.) bir pazarın değişik davranış temellerine göre bölümlendirilmesini 

mümkün kılan bir yapıyı göstermektedir (Kotler; Keller 2006, 257). 
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Şekil 1.2.  

Pazarın Değişik Davranış Temellerine Göre Bölümlenmesi 

 

Kaynak: Kotler, Philip; Kevin Keller; Marketing Management, 12. th Edition, Prentice  
               Hall, New Jersey 2006,  s. 257. 
 

1.5.4.7. Sadakat Durumuna Göre Bölümleme: Sadakat, “bir hizmet veya ürüne 

müşteri olma sıklığı ve pozitif duygunun her ikisini de içeren ve sürekli devam eden 

durum” şeklinde tanımlanabilir (Hançer 2003, 40). Bu dilimleme şeklinde pazar, 

tüketicilerin ürün markası (AEG Çamaşır Makinesi, Arçelik buzdolabı, Tide), firma 

ismi, (Eti, Vestel, Yeni Karamürsel Mağazaları, Sears)  ve şirketler (Ford) (Kotler; 

Armstrong 1991, 228; Tek 1997, 323) gibi benzer değişkenlere sadakat derecelerine 

Hedef Pazar 
 

Farkında değil Farkında 

Denememiş 
Denemiş 

Negatif 
görüş 

Nötr Olumlu 
görüş 

Red 
eden 

Tekrar 
denememiş 

Tekrar 
denemiş 

Başka 
markaya 
bağımlı 

Değişken  Markaya 
bağlı 

Az 
kullanıcı 

Düzenli 
kullanıcı 

Çok 
kullanıcı 
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göre bölümlere ayrılabilir. Sadakat dereceleri, (1) kayıtsız şartsız sadık, (2) iki veya üç 

markaya sadık (Tek 1997, 323; Yim; Kannan 1999, 76), (3) iki marka arasında sürekli 

değişiklik yapan ve (4) hiçbir markaya sadakat göstermeyen şeklinde ele alınabilir. Her 

pazar bu dört tüketici grubunun farklı sayıda elemanından oluşur (Tek 1997, 323). Her 

bir gruptaki tüketicilerin demografik ve psikolojik özellikleri incelenmelidir. Böylece 

hedef pazar seçilir ve işletme yöneticileri bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerini 

uygulamaya geçirmelidirler. Dolayısıyla firmalar, kendi pazarlarındaki sadakat 

derecelerini ve davranışlarını inceleyerek pazar bölümlemesini daha etkin kılabilirler 

(Tek 1997, 323; Cemalcılar 1999, 50-51). Bu bölümleme türünde tüketiciler, bir ürün 

hakkındaki bilgilerine, ürüne karşı tutumlarına ve ürünü kullanışlarına göre gruplara 

bölünürler.  

 

Hedef tüketici gruplarının kendilerine sunulan markaya karşı algılarını tanımlamanın, 

kontrol etmenin ve yönetmenin önemi büyüktür (Şekerkaya 2003, 32). Tüketicilerin 

markalara, mağazalara ve diğer varlıklara karşı çeşitli ölçüde sadakat duyguları vardır 

(Dick; Basu 1994, 100-108; Kotler 2000, 268-269). Tüketiciler, markaya sadık olma 

açısından dört gruba ayrılabilirler (Kotler 2000, 268-269; Kotler; Keller 2006, 256-

257): 

  1. Çekirdeğine kadar sadık tüketiciler : Her zaman aynı markayı satın alırlar. 

2. Bölünmüş sadık tüketiciler: Birden fazla markaya sadık olan tüketiciler. 

3. Değişen sadık tüketiciler: Farklı marka kullanan tüketiciler. 

4. Değiştirenler: Hiçbir markaya sadık olmayan tüketiciler. 

Her pazarda farklı sayıdaki dört tüketici tipinden tüketiciler bulunur. Örneğin, diş 

macunu pazarı ve bira pazarlarında müşteri marka sadakat oranı oldukça yüksektir 

(Kotler 2000, 269). Örneğin, Türkiye’de, değişik fakülte öğrencilerine yönelik, diş 

fırçalama alışkanlığı ile ilgili yapılan bir araştırmada, en çok tercih edilen diş macunu 

markasının İpana olduğu belirlenmiştir (Akdoğan 1991, 98). İşletmeler, tüketicilerin 

marka sadakat derecelerine göre stratejiler geliştirmelidirler (Kotler 2000, 269). 

Böylece, bir işletmenin marka bağlılığı düzeylerini analiz ederek oldukça fazla bilgi 

öğrenilebilir. Bunlar: (1) Çok sıkı bağımlıları inceleyerek, ürünlerinin güçlü yönlerini 

belirleyebilirler. (2) Bölünmüş bağımlılarını inceleyerek en önemli rakiplerini 

belirleyebilir. (3) Değişken bağımlıları inceleyerek, şirket zayıf yönlerini öğrenebilir ve 

bunları iyileştirmeye çalışabilir (Kotler; Keller 2006, 256-257).  



 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM 

 

TURİZMDE PAZAR BÖLÜMLENDİRME 

 

İkinci bölümde, öncelikle turizmde pazar bölümlendirme ve önemi hakkında bilgi 

verilmektedir. Daha sonra, turizmde pazar bölümlendirme değişkenleri tek tek ele 

alınarak irdelenmekte ve pazar bölümlendirme ile ilgili yapılan çalışmalara da 

değinilmektedir.  Ayrıca, turizm literatüründe ele alınan bölümlendirme yaklaşımları 

olan öncül* ve post hoc* bölümlendirme hakkında da bilgi verilmiştir.   

 
 

2.1. TURİZMDE PAZAR BÖLÜMLENDİRME VE ÖNEMİ 

Hizmet endüstrilerinde başarılı pazar bölümlendirme çalışmalarından elde edilecek 

yararlar bilinmektedir. Bütün kaynaklar, bölümlemenin güçlü ve etkili bir strateji 

olduğu görüşünü desteklemektedir (Schnaars 1991, 152; Goldsmith; Litvin 1999, 127). 

Öte yandan, bölümlendirme, destinasyonların ve turizm şirketlerinin stratejik hedefleri 

için atılan bir dizi adım (Mudambi; Baum 1997, 29) olarak değerlendirilmektedir.   

 

 
 
 
 
* Öncül; kategorik değişkenlere dayalı metod 

* Post hoc; araştırmaya dayalı metod  
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Pazar bölümlendirme stratejisi, pazarın farklı bölümlerine farklı pazarlama 

programlarının uygulanması ve geliştirilmesini kapsar (Blattberg; Sen 1974, 17). 

İngiltere’de aralarında bankaların, sigorta şirketlerinin, seyahat ve ağırlama sektörlerinin 

de olduğu birçok sektör, pazarlarının bölümlendirilmesi konusunda gelişmiş 

metodolojilere sahiptirler (Palmer 2001, 103).  

 

Pazarı bölümlendirme, pazarlama disiplininin işletmecilik literatürüne kazandırdığı en 

önemli kavramlardan biridir (Kayar; Kozak 2006, 101). Pazarı bölümlendirmenin 

amacı, seçilen pazar bölümündeki müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak 

pazarlama karması geliştirebilmek (Çakıcı; Aksu 2006, 54) ve özellikle onların ihtiyaç 

ve isteklerine uygun ürün geliştirmektir (Andereck; Caldwell 1994, 40; Lewis; 

Chambers; Chacko 1995, 303). Diğer bir ifadeyle, ürünle ilgili ve ilgisiz homojen 

grupların saptanması ve bunlardan homojen turist gruplarının hedef pazar olarak 

seçilmesidir (Akmel 1994, 83; Çakıcı 1998, 89; Çakıcı 2000, 160). Dolayısıyla, pazar 

bölümlendirme ile ürün geliştirme arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. 

Demografik, ekonomik veya tüketim alışkanlıkları açısından birbirine benzer özelliklere 

sahip olan turistler, pazar bölümü olarak ele alınırlar (Akmel 1994, 83; Kozak 2006, 

99). Örneğin, bir bölgeyi ziyaret eden turistleri milliyet, cinsiyet, yaş, meslek, gelir veya 

motivasyonlarına göre bölümlendirebiliriz. Her bölüm, kendine özgü tatil türünü 

seçerek, kendi olanakları doğrultusunda harcama yapabilir (Kozak 2006, 99). 

 

Pazarı bölümlemenin genel olarak temel amacı,  talebi analiz etmektir (Coltman 1989, 

300; İçöz 2001, 162). Turizm pazarları oldukça farklı talep özellikleri gösterir. 

Dolayısıyla, turizm pazarlarının ihtiyaçlarına cevap verebilmek için pazarlama 

kararlarına ihtiyaç vardır. Pazar bölümlenerek tüketici gruplarının özellikleri 

netleştirilir. Böylece, benzer ihtiyaçları olan tüketiciler aynı pazar bölümünde ele alınır 

(Lazer; Layton 1999, 181; İçöz 2001, 162;). Bir pazarın nasıl bölümlere ayrılacağı, 

işletmenin sunduğu hizmet türü ve özelliklerine bağlıdır (İçöz 2001, 162). Örneğin, bir 

şehir oteli, iş seyahatleri ile ilgili pazarı daha fazla bölümlere ayırırken, bir kıyı oteli, 

tatil seyahatleri ile ilgili pazarı daha fazla bölümlere ayırma yoluna gidebilir (İçöz 2001, 

162).  
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Turizm endüstrisine yönelik pazarı bölümleme ile ilgili yapılan birçok araştırma vardır. 

Örneğin, Dolnicar (2005) tarafından yapılan bir çalışmada, turistlerin korku ve risk 

algılamalarına göre oluşabilecek olası pazar bölümleri belirlemeye çalışılmıştır. Bu 

çalışmada dört pazar bölümü olan (1) yüksek korku ve risk algılamalarına sahip olanlar, 

(2) düşük korku ve risk algılamalarına sahip olanlar, (3) denizaşırı seyahatlere şüpheyle 

yaklaşanlar ve (4) macera arayışı içinde olanlar şeklinde belirlenmiştir.  

 

Marriott şirketi, konaklama sektöründe bölümlemeyi diğer tüm şirketlerden çok daha 

ileri taşımıştır. Fairfield Inns markasıyla ekonomi pazarına, Marriott Suites ile üst 

pazarlara, Residence Inns ile uzun süreli konaklama pazarına ve Courtyard by Marriott 

ile de şirket konaklama pazarının tüm alanlarında temsil edilir hale gelmiştir (Powers 

1990, 319).  

 

Pazar bölümlemesi ile otel hizmetlerinin ve/veya destinasyonun “kime”  (hangi pazar 

bölümlerine hitap edileceği), “neyi” (turistlerin hizmetlerde aradıkları özellikleri 

ve/veya destinasyondan ne bekledikleri), “nasıl” (turistlerin ihtiyaç ve isteklerine uygun 

pazarlama karmasının oluşturulması ve/veya destinasyonun geliştirilmesi), “ne zaman” 

(hizmetlerin hangi zaman diliminde sunulacağı) ve “nerede” (hizmetlerin nerede 

sunulacağı) sunulacağının cevaplarını kolaylaştırır (Morrison 1989, 140; Hsu; Powers 

2002, 66; Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 286; Kozak 2006, 100).   

 

İşletmeler yukarıdaki soruların cevaplarını bulmak koşulu ile pazarın yapısını, 

benzerlikleri ve farklılıkları ile anlayabilirler. Ayrıca bu soruların doğru cevapları elde 

edildiği takdirde, işletme üretmeyi ya da satmayı düşündüğü ürünler için hangi 

faktörlerin pazar bölümlendirmede kullanılabileceğine karar verebilir. Bu da kuşkusuz, 

pazar ile ilgili tahminlerin de yüksek oranda tutmasına olanak verir (Uğurlu, 2007, 95). 

Pazar bölümlemesi yapılarak, tatile çıkmak isteyen birçok insan, farklı pazar bölümleri 

olarak kümelendirilebilir. Böylece, turizm hizmeti sunan işletmeler, misafirlerin tercih 

yapılarını öğrenerek (Arimond; Elfessi 2001, 396), belli pazar bölümlerine hitap eden 

ürünleri geliştirerek, pazarlama çalışmalarını yerine getirebilirler (Rızaoğlu 2004, 144). 

 

Pazar bölümlendirme ile, pazardaki olanakları daha iyi belirleyebilir ve tanımlayabiliriz. 

Ayrıca, pazarın ihtiyaçları ile ürünlerimizi daha iyi birleştirme olanağı sağlar ve 
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pazardaki kaynaklarımızı en uygun şekilde belirleyebiliriz. Kısaca, pazarlama karmasını 

daha iyi bir şekilde uyarlayabilmemize yardımcı olur (Lewis; Chambers; Chacko 1995, 

307). İşletme yöneticileri, tüketicinin hangi ürün/hizmet özelliklerini ne düzeyde 

beklediğini ve bu özelliklerin nasıl algılandığını bilirlerse, uygun pazarlama karması 

geliştirmeleri mümkün olacaktır (Varinli; Güllü; Babayiğit 2001, 32). Bir turizm 

işletmesinin ürün çeşitliliği varsa veya pazarı oluşturan turistlerin ihtiyaçları ve istekleri 

birbirinden farklılık gösteriyorsa, pazarın bölümlenmesi yararlı olmaktadır (Rızaoğlu 

2004, 144).  

 

Pazar bölümlemesi yapıldıktan sonra, bölümlerin değerlendirilebilmesi için, öncelikle 

bölümlerin mevcut büyüklüğü ve büyüme potansiyelleri, bölümlerin yapısal çekiciliği 

ve işletmenin hedef ve kaynakları ile uyumuna bakılmalıdır. Bununla birlikte, 

bölümlerin karlılıkları dikkate alınarak, kar veya zarara nasıl katkıda bulunacakları 

belirlenmelidir (Çakıcı, 1996, 66). Tutundurma mesajlarının daha iyi geliştirilmesi, 

kaynakların verimli kullanılması, pazarlama yönetiminde etkinliğin artırılması ve 

harcanan çabanın karşılığını alma önem taşımaktadır.  

 

2.2. TURİST PAZARINDA PAZAR BÖLÜMLENDİRME DEĞİŞKENLERİ  

Pazar bölümlendirme turizm talebinin analizi için genel kabul görmüş bir yaklaşımdır. 

Dört sav üzerine odaklıdır. Birincisi, turistler farklı pazar bölümlerine ayrılabilir. 

İkincisi, turistlerin pazar bölümlerine göre, farklı (tatil) ihtiyaçları ve tercihleri vardır.  

Üçüncüsü, özel bir destinasyon veya turistik deneyim, pazarın bazı bölümlerine 

diğerlerinden daha çekici gelebilir. Örneğin, bir gemi seyahati, yaşlı insanlara, genç ve 

bekar insanlara göre daha kolay pazarlanır. Dördüncüsü, turizm sağlayıcıları, yeni ürün 

ve hizmetler geliştirerek ve pazarlama çabalarını geliştirerek, bazı özel pazar 

bölümlerine daha çekici hale gelebilir (Coltman 1989, 300). 

 

Pazar bölümlendirme turizm endüstrisinde sıkça kullanılmaktadır. En çok kullanılan 

bölümlendirme kriterlerinin sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, yaş, aile büyüklüğü, 

ulus/milliyet ve sosyal düzey), sosyo-ekonomik değişkenler (meslek ve gelir) (Juaneda; 

Sastre 1999, 549; Diaz-Martin; Iglesias; Vasquez; Ruiz 2000, 132), seyahat 

motivasyonu ve seyahat davranış yapısı veya psikografik değişkenler olduğunu 

belirtmişlerdir (Juaneda; Sastre 1999, 549). 
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Pazar bölümlendiği zaman, farklı ürün-hizmet karmaları farklı pazar bölümlerinin 

ihtiyaçlarını karşılamak için, pazarlanabilirler. Örneğin, bir otelin bar ve restoranları, 

sağladıkları eğlence şekilleri değiştirilerek ve geliştirilerek farklı pazar bölümlerini 

çekmek için kullanılabilir. Yöneticiler, haftanın her gecesine farklı bir tema geliştirerek, 

“Jazz Gecesi”, “Eskiler (Oldies) Gecesi”, “Kırsal Müzik (Country) Gecesi” ve “Blues 

Gecesi” gibi, satışı artırmaya çalışabilir. Bu eğlencelerin her biri, farklı müşterilere 

çekici gelen özel eğlence şekilleri sunmaktadır (Reid; Bojanic 2001, 92-93). 

 

Pazar bölümlendirme, pazarı benzer tüketim alışkanlıkları olan alıcıları özgün gruplara 

bölen bir süreçtir (Abell; Hammond 1979, 48; Rao; Wang 1996, 58; Hudson; Ritchie 

2002, 264). Pazar bölümlendirmesinin önemli bir amacı, pazarlama çabalarını etkin bir 

şekilde uygulamak ve satışları en üst düzeye çıkarmaktır (Denizer 1992, 55). “Pazarı 

bölümlendirme otel ürünlerinin pazarlanmasında farklı müşterilerin taleplerinin daha 

yakından izlenmesi ve seçilen pazar bölümlerindeki performansı denetleme için bir 

temel sağlar” (Medlik 1997, 25). Çünkü, turistlerin istek ve beklentileri gün geçtikçe 

birbirinden farklılaşmaktadır. Erol’e (2003, 73) göre, turizm ürünlerinin giderek 

farklılaşması, beraberinde bu ürünlere yönelecek mevcut ve potansiyel talebin ayrı ayrı 

belirlenmesini gerektirir. 

 

Pazarlama stratejilerinin belirlenip uygulanmasında turistlerin karar süreçlerini, seyahat 

motiflerini, seyahat amaçlarını ve turist profillerini bilmek büyük önem taşımaktadır 

(İslamoğlu 1995, 23; Bloom 2004, 723). Bir turist, coğrafi, ekonomik ve toplumsal 

unsurun bileşimlerinden ortaya çıkan nihai ürünü satın alır (Kozak 2004, 63-64; Sarı; 

Kozak 2005, 254-255;). Bu nedenle, turistler arasında bölümleme ve bireysel 

değerlendirmeler yapılarak turist tipolojisinin oluşturulması, farklı turist tiplerinin 

özellikleri ve onları motive eden unsurların bilinmesi ve değerlendirilmesi son derece 

önemlidir (İçöz ve Kozak, 1998, 129). Bu durumda kısaca, pazarın bölümlendirilmesi 

gerekmektedir.  Böylece, bölümlendirme ile kaynakların etkili bir şekilde kullanılması 

sağlanır. Daha sonra pazar, turistlerin amaçlarına, demografik özelliklerine ve diğer 

özelliklerine göre bölümlenebilir. 

 

Pazar bölümlemesi yapılmadan önce, bölümleme ile ilgili bilgilerin iyice irdelenmesi 

gerekmektedir. Abell ve Hammond’a (1979, 49-50) göre, tüketiciler arasındaki 
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farklılıkları tanımlamak için iyi ve pratik bir yaklaşım,  kendi kendimize Tablo 2.1’de 

yer alan soruları sormamız olacaktır.  

 

Tablo 2.1. Etkin Pazar Bölümleme Soruları 
Pazar Bölümleme 
Soruları 

İçerikleri 

 

Ne? (What) 

Müşterilerin aradığı yararlar nelerdir? 
Talebi etkileyen faktörler nelerdir? 
Ürün tüketicilerin hangi ihtiyaçlarını gidermektedir? 
Önemli satın alma kriterleri nelerdir?  
Diğer ürünlerle karşılaştırma kaynakları nelerdir? 
Tüketicilerin anladığı riskler nelerdir? 
Tüketicilerin beklediği hizmetler nelerdir? 
Ne kadar satın almaktadır? 

 

 

Nasıl? (How) 

 

Tüketiciler nasıl satın alıyor? 
Satın alma süreci ne kadar sürüyor? 
Pazarlama programında tüketicileri etkileyen çeşitli 
  unsurlar hangileridir? 
Tüketiciler ürünü nasıl kullanmaktadırlar? 
Ürün tüketicilerin hayat tarzı veya işine  
  nasıl yerleştirilebilir? 

Tüketiciler, ne kadar harcamayı istemektedirler? 

Tüketiciler ne kadar satın almaktadırlar? 

Nerede? (Where) Satın alma kararı nerede oluşmaktadırlar? 
Tüketiciler ürün hakkında bilgiyi nerede aramaktadırlar? 
Tüketiciler ürünü nereden satın almaktadırlar? 

Ne Zaman? (When) İlk satın alma kararı ne zaman verilmektedir? 
Ürünü tekrar satın alma ne zaman gerçekleşmektedir? 

Niçin? (Why) Tüketiciler niçin satın alıyor? 
Tüketiciler niçin bir markayı başka bir markaya  
 tercih ederler? 

Kim? (Who) 

 

Önceki sorularla tanımlanan bölümleri kim 
doldurmaktadır? 
Ürünümüzü kimler niçin satın alıyor? 
Rakiplerimizin ürünlerini kim, niçin satın alıyor? 

Kaynak: Abell; Derek, F. John S. Hammond; Strategic Market Planning, Problems and  
    Analytical Approaches, Prentige Hall, Inc., New Jersey, 1979 s. 49-50’den  
    uyarlanmıştır. 

 

Tablo 2.1’de belirtilen sorulara verilecek doğru cevaplar doğrultusunda, söz konusu mal 

veya hizmet için hangi kriterlerin pazar bölümlendirme faktörü olarak kullanılabileceği, 

o ölçüde doğru olarak tahmin edilebilir. Aksöz’e (2003, 9) göre, “bir pazar bölümü, bu 

açılardan ne kadar türdeşse, o derece başarılı ve uygun bir bölümlendirme yapılmış 
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demektir”. Pazar bölümleme sırasında belirtilen sorular çerçevesinde, pazarı 

bölümlemek için kullanılacak değişkenlerin doğru bir şekilde belirlenmesi büyük bir 

önem taşımaktadır. 

 

Bölümleme, seyahatin amacı, alıcıların ihtiyaçları, fiyat ve kullanım oranı gibi 

demografik, ekonomik, coğrafi veya psikografik özellikleri içerir (İçöz 2001, 169; 

Bieger; Laesser 2002, 68). Reid ve Bojanic (2001, 94) ve Hsu ve Powers’a (2002, 67) 

göre, tüketici pazarları bölümlenirken beş temel değişken kullanılabilir. Bunlar (1) 

coğrafi, (2) demografik, (3) psikografik, (4) davranışsal ve (5) beklenen yarar’dır. 

Akmel (1994, 84-85) ise, turistik pazar bölümlenirken ele alınan değişkenleri (1) 

demografik değişkenler, (2) coğrafi değişkenler, (3) psikolojik ve sosyal değişkenler 

(kişilik yapısı, sosyal sınıf, rol-statü, yaşam tarzı) ve (4) turist davranışlarına ilişkin 

(tatil yapma alışkanlığı, tatil bölgesine bağlılık, işletmeye bağlılık, beklenen yarar, 

pazarlama değişkenlerine duyarlılık) değişkenler olmak üzere dört ana başlıkta 

incelemektedir. 

 

Rızaoğlu’na (2004:145-146) göre, turizmde pazar bölümlenirken şu kriterler dikkate 

alınmaktadır: (1) Demografik bölümleme, (2) coğrafi bölümleme, (3) psikografik 

bölümleme, (4) davranışsal (gezinin amacına göre, kullanım oranına göre, yarara göre, 

kullanım konumu ve potansiyeline göre, marka bağlılığına göre ve kullanım durumuna 

göre) bölümleme ve (5) pazarlama etmeni (fiyata göre, ürüne göre, dağıtım kanalına 

göre) bölümlemesidir.  

 

Çakıcı, Kozak, Azaltun ve Diğerleri (2002, 289-290) pazar bölümlendirme 

değişkenlerini (1) coğrafi, (2) demografik, (3) psikografik, (4) davranışsal, (5) seyahatin 

amacı, (6) ürün ve (7) dağıtım kanalı değişkenleri olarak ele almaktadır. Kozak (2006, 

105) ise, turizmde pazar bölümlendirme değişkenlerini  (1) coğrafi, (2) demografik, (3) 

psikolojik, (4) davranışsal, (5) beslenme ve sağlık durumlarına göre (6) yarara göre, (7) 

satınalma davranışlarına göre, (8) satınalma dönemine göre, (9) turizme katılım amacına 

göre (10) motivasyona göre ve (11) bilgi arama temeline göre olarak ele almaktadır. 

Tüketici pazarlarının ne şekilde bölümlenebileceği konusunda geliştirilmiş bir model 

Şekil 2.1’de görülebilir.  
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                                                Şekil 2.1. 

Turizmde Bölümlendirme Değişkenleri 

Kaynak: Francis Buttle; Hotel and Food Service Marketing, Cassel Educational Ltd., 
                Villiers House, London, 1992, s. 118.  
 

 

Çalışmamızda turizmde pazar bölümleme değişkenleri şu şekilde ele alınmıştır: (1) 

coğrafi, (2) demografik, (3) psikografik, (4) davranışsal ve (5) pazarlama etmeni. Söz 

konusu değişkenler ayrı ayrı irdelenmiştir.   

 

 

 

          Heterojen Talep 
(Farklı birbirine uymayan talep) 

Tüketici Özelliklerine Göre Bölümlendirme  Tüketici Davranışlarına Göre Bölümlendirme 

Demografik-Coğrafik 
Değişkenler 

Psikografik-Sosyolojik 
Değişkenler 

-Değerler 
-Gereksinimler 
-Yaşam tarzı 
-Sosyal derneklere üyelik 
-Algılama 
-Referans grupları 
 

-Seyahatin amacı 
-Seyahat sıklığı 
-Ortalama harcama gücü 
-Aranan fayda 
-Aktivite 
-Fiyat duyarlılığı 
-Vergi dilimi 
-Medya alışkanlıkları 
-Rezervasyon yöntemleri 
-Markaya bağlılık 
-Seçilen ulaşım aracı 
-Konukseverlik 
-Müşteri statüsü 
 

-Gidilecek yer 
-Coğrafik alan 
-Yaş 
-Cinsiyet 
-Din 
-Sosyo-ekonomik sınıf 
-Irk 
-Aile yaşam eğrisi 
-Aile büyüklüğü 
-Sosyal konum(evli-bekar) 
-Gelir 
-Meslek 
-Grubun büyüklüğü 
 

Homojen Talep 
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2.2.1. Turizmde Coğrafi Değişkenler Ele Alınarak Yapılan Bölümlendirme 

Coğrafi bölümleme, en geniş kullanımı olan orijinal bölümleme değişkenlerinden biridir 

(Lewis; Chambers; Chacko 1995, 308). Ayrıca, coğrafi bölümleme, talep analizi 

yapılırken en yararlı başlangıç noktası (İçöz, 2001, 169) olarak kabul edilmektedir. Bu 

bölümleme şekli tüketicilerin sürekli hayatlarını sürdürdükleri yöre, ülke ve bölgelere 

göre yapılmaktadır (Kotler; Armstrong 1991, 219; Reid; Bojanic 2001, 94; Kozak 2006, 

105). Coğrafi bölümlemede ele alınan alt dilimler şunlardır. (1) siyasal ayırım (uluslar 

arası, ulusal, bölgesel, eyalet, il vb.), (2) bölgesel ayırım (Asya pazarı, Avrupa pazarı, 

Alman pazarı, Rus pazarı gibi), (3) kentlere göre ayırım, (4) tüketicilerin yaşadığı 

yerleşim yerine göre ayırım, (5) kent içerisinde yaşanılan yere göre ayırım, (6) iklime 

göre ayırım ve (7) medya araçlarının izlenmelerinin coğrafi dağılımına göre ayırım 

(Kozak 2006, 105-107). Hsu ve Powers’a (2002, 68-69) göre, coğrafi bölümleme 

yapılırken dikkat edilecek faktörler şunlardır. (1) politik, (2) seçim, (3) posta kodu ve 

(4) medya kapsamı.  

 

Otel yöneticilerinin çoğu, müşterileri, coğrafi değişkenlere göre bölümlere ayırmayı 

tercih etmektedirler. Bunun nedeni, coğrafi değişkenlerin sağladığı faydalardır. Coğrafi 

değişkenlerin otel pazar bölümlendirmesinde kullanılmasının nedenleri ve sağladığı 

faydalar şunlardır (Çakıcı, 1996, 65; İçöz  2001, 169): (1) Bölgelere göre tüketici 

davranışları değişmektedir, (2) dağınık coğrafi bölgelerde bulunan potansiyel 

müşterilere, iletişim araçları ile ulaşmada kolaylık sağlar, (3) coğrafi bölgelerde var olan 

pazarların ölçülebilir nitelik taşıması ve (4) istatistiklerin genellikle coğrafi birimler ve 

sınırlar ele alınarak bölgesel olarak derlenmesi ve tutulması’dır.  Örneğin; Antalya’da 

bulunan bir kıyı oteli, pazarını coğrafi değişkenlere göre bölümlemek isterse, dış 

turizmde Alman pazarını hedef alabilir (Denizer, 1992:56). 

 

“İnsanların yaşadıkları kıta, ülke, bölge, yerleşim yeri (şehir, kasaba, köy), yerleşim 

yerinin büyüklüğü yapısı ve iklimi, tatile olan ilgilerini farlılaştırabilen değişkenlerdir” 

(Akmel 1994, 86; Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri 2002, 289). Dolayısıyla, coğrafi 

değişkenleri dikkate alarak müşteriler bölümlere ayrılırken, genellikle üç yaklaşımdan 

yararlanılır. Bunlar (1) ulusal coğrafi bölümlendirme, (2) uluslar arası coğrafi 

bölümlendirme ve (3) her ikisinin ortaklaşa kullanıldığı pazar bölümlendirme 

yaklaşımlarıdır (Çakıcı, 1996, 65-66): 
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(1) Ulusal Coğrafi Bölümlendirme Yaklaşımı: Turistlerin milliyetleri veya hangi 

coğrafyadan geldikleri ele alınarak yapılan bölümleme şeklidir.   

(2) Uluslar arası Coğrafi Bölümlendirme Yaklaşımı: Bu bölümleme şeklinde turistlerin 

satınalma davranışları dikkate alınır. Özellikle turistlerin satınalma davranışlarının 

büyük benzerlik gösterdiği, aynı veya birbirine yakın pazarların bulunduğu bölgeler, tek 

bir pazar bölümü olarak ele alınmaktadır. Örneğin, İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi 

Kuzey Avrupa Ülkeleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Lübnan gibi Orta Doğu 

Ülkeleri, Endonezya, Tayland, Filipinler ve Singapur gibi Uzakdoğu Ülkeleri tek bir 

pazar olarak ele alınabilmektedirler. 

(3) Her İkisinin Ortaklaşa Kullanıldığı Pazar Bölümlendirme Yaklaşımı: Bu bölümleme 

şeklinde turistlerin milliyetleri ile birlikte satınalma davranışları da dikkate alınır. 

Bölümleme bu bilgiler ışığında yapılır. 

 

Örneğin, Hilton Otelleri, odalarını ve iç dekorasyonunu bulunduğu coğrafi bölgenin 

sosyal ve kültürel özelliklerine uygun şekilde düzenlemektedir. Şirketin Amerika’da 

faaliyet gösteren Kuzeydoğu otelleri, daha çok kent özellikleri taşırken, Güneybatı 

otelleri daha rustik/ kırsal/ yöresel motifler taşımaktadır (Kotler; Keller 2006, 247). 

 

Öte yandan, birçok büyük konaklama şirketi, başlangıçta yöresel veya bölgesel firmalar 

olarak hizmet vermeye başlamıştır. Fakat, ulusal düzeyde büyüme konusunda da 

oldukça başarılı olmuşlardır. Örneğin, Holiday Inn, Memphis dışında Tennessee de 

bölgesel bir motel şirketi olarak faaliyete başlamıştır. Motel 8, başlangıçta South Dakota 

da, Aberdeen de orta batı ve batı pazarına hizmet sunmaya başlamış fakat bölgesel 

sınırlarının oldukça dışına genişlemiştir (Kotler; Bowen; Makens 1999, 241).  

 

Hyatt Otelleri bölgesel tercihlere cevap vermek için ürününü yenilemek zorunda 

olduğunu fark etmiştir. Buna bağlı olarak şirket, 1992’de menüsünün % 70’ini ulusal ve 

kalan kısmını bölgesel olarak düzenleyen yeni bir program geliştirmiştir (Kotler; 

Bowen; Makens 1999, 241-243). 

 

Washington D.C. deki Four Seasons Otelleri ise, menüsünde yerel tatları bulundurmak 

konusunu o denli önemsemiştir ki, bölge satıcılarında sürekli bulunmayan ürünleri 
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temin etmek için yerel üreticilerle ortak çalışmaya başlamıştır (Kotler; Bowen; Makens 

1999, 243). 

 

Coğrafi bölümlemenin temeli bazı bölgelerdeki iş kaynaklarıdır ve bir işletmenin 

müşterilerinin önemli bir kısmını sağlayabilir. Örneğin, San Francisco’daki bir otel, 

işinin önemli bir kısmını Los Angeles ve New York’tan çekebilirken, Singapore’daki 

başka bir otel, işinin önemli bir kısmını Avustralya ve Japonya’dan çekiyor olabilir. 

Konaklama sektöründe coğrafi bölümleme tanımlama yapmak için en kolay bölümleme 

şeklidir fakat, aynı zamanda en yanıltıcı bölümleme şeklidir. Çünkü, coğrafi 

bölümlendirme ile sadece pazara ulaşılabilinmektedir. Coğrafi bölümleme değişkeni, 

pazarın ihtiyaç ve isteklerini belirlemekte çok fazla yardımcı olmamaktadır. Bunu 

nedeni, coğrafi bölümlerin, çok küçük olmadıkları sürece, tüketici profili, ihtiyaçları ve 

istekleri açısından heterojen olmalarından kaynaklanmaktadır (Lewis; Chambers; 

Chacko 1995, 307-309).   

 

Coğrafi bölümlemenin yetersiz kalmasının nedenlerinden biri de, söz konusu bölgelerde 

yaşayan bütün potansiyel tüketicilerin aynı yapıda olmamasından kaynaklanmaktadır. 

Bu açıdan, coğrafi bölümlemenin diğer bölümleme değişkenleri olan demografik, 

psikografik ve davranışsal bölümleme değişkenleri ile desteklenmesi gerekir (Bonn; 

Furr; Uysal 1992, 50; İçöz 2001, 169). 

 

Coğrafi bölümlemeye ait problemlerden biri de tanımlamalar yapıldıktan sonra ortaya 

çıkar.  Müşterilerimizin nereden geldiğini ve geleceğini kararlaştırdıktan sonra bu 

bölgeler pazarlama çabalarımızın hedefi olarak kararlaştırılır. Bu bilgiler hedef bölgenin 

geliştirilmesine yarayabilir. Fakat diğer bölgelerin göz ardı edilmesine neden olabileceği 

gibi, tüketicilerin bizi tercih etmesini sağlamayabilir (müşterilerin o bölgeden olmaları 

bizim bölgeden satın alacakları anlamına gelmez ve ihtiyaçlarının ve isteklerinin ne 

olduğunu bize göstermezler). Öte yandan, coğrafi bölümlendirme, kaynakların 

odaklanabilmesi konusunda çok faydalı olabilir. Örneğin, Bermuda Turizm Bürosu, 

Bermuda’ya gelen turistlerin önemli bir kısmının Amerika Birleşik Devletlerinin 

Kuzeydoğusundan, Kanada’nın doğusundan ve İngiltere’den geldiğini bilir ve Bermuda 

adalarının tutundurma faaliyetleri bu üç bölgede yoğunlaşır (Lewis; Chambers; Chacko 

1995, 309). 



 

 

63 

2.2.2. Turizmde Demografik Değişkenler Ele Alınarak Yapılan Bölümlendirme 

Pazar bölümlemede tüketici özelliklerinin yorumlanmasında demografik değişkenler 

kullanılabilir (Boyd; Westfall; Stasch 1977, 554). Demografik bölümleme hemen 

hemen tüm sektörlerde geniş bir şekilde kullanılmaktadır (Lewis; Chambers; Chacko 

1995, 309; İçöz  2001, 169; Rızaoğlu 2004, 146). Çünkü, demografik faktörlerin 

ölçülmesi ve sınıflandırılması kolaydır. Örneğin, bir şahsın 30 yaşında olduğunu, yılda 

40.000 dolar kazandığını, evli olduğunu ve bir çocuğa sahip olduğunu tespit etmek 

kolay olabilir. Ancak, bir kamyon şoförünü, bir üniversite profesörünü ve bir 

muhasebeciyi birbirinden ayırt etmek için çok ta faydalı olmayabilir. Bu insanların her 

biri, farklı ihtiyaçlara sahiptirler ve farklı faydalar ararlar, fakat otellerin ve restoranların 

büyük bir kısmı için demografikler bunların arasında farklılık oluşturmazlar. 

Demografik değişkenlerin ne anlama geldiğini ve diğer bölümlendirme değişkenleri ile 

ne tür bir ilişki içinde olduklarını anlamak zorunda olduğumuz anlamına gelir. Ağırlama 

sektörü için en faydalı demografik parametrelerden bir tanesi yaş değişkenidir. Çocuklar 

McDonalds’a ailelerini de beraber götürürken, yaşlılar hızla büyüyen bir bölümdür ve 

sahip oldukları yüksek miktardaki harcanabilir gelirle, kendilerine özel ihtiyaç ve 

istekleri vardır (Lewis; Chambers; Chacko 1995, 309-310). Diğer bir ifadeyle, tüketici 

pazarını bölümlemeye yarayan gelir, meslek, yaş, cinsiyet, milliyet gibi değişkenler, 

tüketicilerin turistik hizmetlere eğilimlerini ve turistik hizmetten beklentilerini 

belirleyen ve farklılaştıran önemli faktörlerdir (Akmel 1994, 86) diyebiliriz. Örneğin, 

Cha, McCleary ve Uysal (1995), Japon yabancı turistlerin davranışlarını inceleyen 

çalışmalarında yaş ve eğitimin istatistiki açıdan anlamlı değişkenler olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca, Morrison, Braunlich, Cai ve O’Leary tarafından yapılan 

çalışmada,  demografiklerin kumarhane ziyaretçilerin davranışını belirlemede etkili 

olduklarını göstermişlerdir (Johns; Gyimothy 2002, 317). 

 

Demografik bölümlemede ele alınan kriterler (1) yaş (gençlik turizmi, orta yaş turizmi, 

üçüncü yaş turizmi), (2) cinsiyet, (3) gelir durumu, (4) aile büyüklüğü, (5) eğitim 

durumu, (6) aile yapısı, (7) evliliğin yaşam süresi ve dönemi (8) insanların rengi ve 

etnik kökeni (Hispanik (İspanyol Kökenli), Meksikalı Amerikalılar gibi) ve (9) ulus 

temeline göredir (Kozak 2006, 107-109).   
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Pazarlar yaş, cinsiyet, gelir ve harcama özellikleri, aile büyüklüğü, aile yaşam süreci 

basamakları, ulaşılan eğitim seviyesi ve meslek gibi demografik değişkenlere odaklı 

bölümlenebilir (Denizer 1992, 56; Reid; Bojanic 2001, 96; Öztürk 2001, 44). Ayrıca, 

literatürde ırk, milliyet ve din değişkenlerinin de demografik bölümlemede 

kullanılabileceği savunulmaktadır (Kotler; Armstrong 1991, 221; Kotler; Bowen; 

Makens 1999, 243; İçöz  2001, 169). Bu bölümleme değişkenlerine Hsu ve Powers 

(2002, 69-71) katılmakla beraber tüketicilerin etnik geçmişinin de bu bölümlemede ele 

alınması gerektiğini savunmaktadır. Demografik değişkenler ayrıca, konaklama ve 

seyahat endüstrisinde gelişmeye başlayan bazı trendlerle, tüketicileri tanımlamada 

kullanılmaktadır. (Reid; Bojanic 2001, 96). Örneğin, Marriott ve Hyatt şirketleri üçüncü 

yaş ile ilgili pazar bölümünün ihtiyaçlarını karşılamak için yaşlı yaşam merkezlerini 

geliştirmiştir (Kotler; Bowen; Makens 1999, 244).  

 

Demografik bölümleme ile özellikle, mevcut turistik ürünlerin tutundurma ve 

dağıtımının en etkin şekilde yapılması amacını güden turizm işletme yöneticileri, hem 

mevcut turistlerle ilgili hem de potansiyel turistlerin demografik ve fiziksel özellikleri 

ile ilgilenirler. Demografik bölümleme, özellikle iyi tanımlanmış ve kabul edilmiş 

istatistiki bilgilerin, kolaylıkla erişilebilmesi sonucunda, turizm endüstrisinde yaygın bir 

şekilde kullanılmasına olanak tanımaktadır (İçöz 2001, 169; Rızaoğlu, 2004:146). Turist 

profilleri adı altında ele alınan bu veriler, özellikle, mevcut turistler ile ilgili bilgilerin, 

turistleri karşılama, rezervasyon işlemleri ve turistleri otele yerleştirme işlemleri yoluyla 

rahatlıkla elde edilmektedirler. Ayrıca, bu bilgiler, düzenli bir şekilde yapılacak turist 

taramaları yoluyla da elde edilebilirler. Turistler ile ilgili tanımlayıcı bilgiler, ulusal 

turizm büroları ve özel sektör tarafından yapılan çalışmalarla da elde edilebilir 

(Rızaoğlu, 2004:146).  

 

Oteller, odaların dizaynı için kadınların fikirlerini almaktadır. Dizayn değişiklikleri 

barları, zayıflama merkezlerini, kuaförleri ve açık renklerle odaların dekore edilmesi 

gibi yeniliklerin uygulanmasını da beraberinde getirmektedir. Bu değişiklikler kadınları 

ve birçok erkek müşteriyi çekmek için yapılmaktadır. Otel şirketleri daha çok kadın 

yöneticileri içeren reklam kampanyalarını zekice kullanmaktadır (Kotler; Bowen; 

Makens 1999, 244). Öte yandan, yapılan araştırmalar, seyahat eden bayan tüketicilerin, 
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erkek tüketicilere oranla otel işletmelerinde daha fazla güvenlik, daha kişisel hizmetler 

ve daha düşük fiyat aradıklarını belirlemiştir (İçöz 2001, 170).  

 

New York’ta bulunan St. Moritz On The Park Oteli, gelir ve coğrafi bölümleme 

değişkenlerini birleştirerek kullanmıştır. Singapur otellerinde yapılan bir çalışmada, 

gelir düzeyinin ziyaretin amacı kadar güçlü bir bölümleme değişkeni olmadığı 

bulunmuştur (Kotler; Bowen; Makens 1999, 245). 

 

Demografik değişkenler içinde yer alan cinsiyet, eğitim, gelir gibi değişkenler birinci 

bölümde detaylı olarak ele alınmıştır. Ancak turizm pazarında, demografik değişken 

içinde ele alınan yaş kriteri turizm açısından farklı bir öneme sahiptir. Yaş değişkeni 

kendi içinde (1) gençlik turizmi, (2) orta yaş turizmi ve (3) üçüncü yaş turizmi olmak 

üzere üç şekilde incelenebilmektedir.  

 

2.2.2.1. Gençlik Turizmi: Bu turizm türü kapsamında 15-24 yaş grupları arasındaki 

bireyler ele alınmaktadır. Söz konusu bireylerin ebeveynleri olmadan tatile 

katılmalarına gençlik turizmi denilmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda, gençlerin 

turistik hareketlere katılma düzeylerinin diğer yaş gruplarında olan turistlere oranla daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Bunun nedenleri arasında, gençlerin harekete, maceraya 

ve değişime daha açık bir kişiliğe sahip olmaları, sorumluluklarının az olması ve 

konaklama yeri seçiminde seçici olmamaları sayılabilir. Özellikle, genç turistler 

dağcılık, kampçılık, macera ve spor gibi amaçlarla seyahat etmektedirler. Bununla 

birlikte, genç turistler, otelde eğlence, müzik, spor ve hareket istemektedirler. Öte 

yandan, Avrupa seyahat pazarının en dinamik grubu gençlik turizmi olarak 

bilinmektedir (Denizer 1992, 56; Kozak; Kozak; Kozak 2006, 14).   

 

2.2.2.2. Orta Yaş Turizmi: Orta yaş turizmi, 25-60 yaş arasındaki bireylerin 

oluşturdukları turizm şeklidir.  Bu turizm türüne ‘yetişkin turizmi’ de denilmektedir. 

Burada yer alan bireyler, yoğun iş temposu içindedirler. Söz konusu bireylerin evli ve 

birer aileleri olduğu varsayımı güçlüdür. Bu bireylerin sorumluluklarının olması, onları 

diğer turizm türlerinde yer alan bireylerden farklılaştıran en önemli özelliklerden biridir. 

Çalışma ve ekonomik koşulların etkisiyle, turizme katılım zamanları genellikle tatil 

dönemi olan yaz aylarında geçekleşmektedir (Kozak; Kozak; Kozak 2006, 14-15). 
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Örneğin; turistler 18-35 yaş itibariyle incelendiğinde, gezi davranışları evli veya bekar 

olup olmamalarına göre değişiklik söz konusu değildir. Ancak, evli turistlerin çocuklu 

olup olmaması büyük önem taşımakta ve farklı gezi davranışları sergilemektedirler. 

Bununla birlikte, turistlerin birlikte tatile çıkacakları veya çıktıkları çocukların yaşları 

da, gezi davranışlarını etkilemektedir. Örneğin; çocukları küçük yaşlarda olan 

turistlerle, çocuk yaşları ergen olan turistlerin gezi gereksinimleri birbirinden farklılık 

göstermektedir. Ayrıca, turist yaşlarının 50 ve üzeri olması durumunda, gezi etkinlikleri 

turistlerin çalışıp çalışmadığına göre de değişiklik göstermektedir (Rızaoğlu, 2004:146).         

 

Tüketici istek ve tercihleri, ürünü kullanım sıklığı ile demografik değişkenler arasında 

çok yakın bir ilişki vardır. Örneğin, yaşa göre yapılan bir bölümlemede, 35-44 yaş 

grubundaki tüketicilerin grup halindeki seyahatlere daha fazla eğilimli oldukları 

belirlenmiştir (İçöz 2001, 167-170). Diğer bir örnekte, dışarıda yemek yeme eğiliminin 

en fazla 45-54 yaş arası gruplardaki tüketiciler arasında olduğu tespit edilmiştir (İçöz  

2001, 170).  

 

2.2.2.3. Üçüncü Yaş Turizmi: Bu turizm şekli, 60 yaş ve üzeri bireyleri kapsamaktadır. 

Bu bireylerin turizm etkinliklerine katılmalarına “üçüncü yaş turizmi” denilmektedir. 

Özellikle gelişmiş ülkelerde, teknolojinin gelişmesi ile beraber, sağlık koşullarının 

iyileştirilmesi sonucunda insan ömrü uzamış ve 60 yaş ve üstü bireylerin toplam nüfus 

oranı içindeki payı artmıştır. Söz konusu bireylerin, ailelerine karşı sorumluluklarının 

azalması beraberinde yeterli boş zamana sahip olmalarını da getirmiştir. Ayrıca, bu 

bireylerin yeterli gelire sahip olmaları, onların boş zamanlarında turizm hareketlerine 

katılmalarına olanak sağlamaktadır. Üçüncü yaş turizmi genellikle sağlık, kültür ve 

inanç turizmi odaklı gerçekleşmektedir. Bu turizm kapsamındaki turistler, daha çok 

ılıman iklim ve doğal güzelliklere sahip ülkelere seyahat etmektedirler  (Ahipaşaoğlu 

2001, 59; Kozak; Kozak; Kozak 2006, 15). Bununla birlikte, bu turizm kapsamındaki 

turistler, daha çok sessizlik ve dinlenme isteği (Denizer 1992, 56) taşımaktadırlar. Fakat 

bu grupta tamamıyla homojen değildir. Örneğin, Southwest Havayolları, birçok yaşlı 

insanın psikolojik olarak genç olduklarının farkına varmış ve üçüncü yaş turizmine 

yönelik reklamlarda, yaşlılar, kendilerini aktif bir şekilde eğlenirken gösterilmiştir 

(Kotler; Bowen; Makens 1999, 244).  
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Amerika Birleşik Devletlerinde, nesil ele alınarak yapılan bölümlendirme 

çalışmalarında, Baby Boomers (bebek patlaması; ikici dünya savaşı sonrasında doğan 

milyonlarca çocuk) kuşağının büyük bir öneme sahip olduğu söylenebilir (Chhabra 

2008, 72; www.alphanmanas.com). Özellikle, gelişme gösterecek sektörlerden birisi de 

turizmdir. Ancak, Baby Boomers kuşağı güneşi değil daha çok serin ve nemi az olan 

yöreleri tercih edeceği için bugüne kadar dikkate bile alınmayan tatil yörelerinin ön 

plana çıkabileceği söylenebilir (www.alphanmanas.com).   Bununla birlikte, Bebek 

patlaması kuşağı, fazla güç harcamadan birçok hizmeti almak isteyeceği için turizmde 

herşey dahil hizmetin verildiği “Cruise” gemiler ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu 

gemiler birden fazla ülke ve şehre uğrarken aynı zamanda kumar dahil onlarca hizmeti 

müşterilerinin ayaklarına getirmektedirler (www.alphanmanas.com).    

 

2.2.3. Turizmde Psikolojik Değişkenler Ele Alınarak Yapılan Bölümlendirme 

Psikolojik değişkenler, pazar bölümlendirmede yaygın olarak kullanılmaktadır (Reid; 

Bojanic 2001, 97; Johns; Gyimothy 2002, 316; Hsu; Kang, Wolfe 2002, 4). 

Psikograflar, hayat tarzı, kişilik ve tutumlara/davranışlara odaklı bölümleme yaparlar 

(Reid; Bojanic 2001, 97). Psikolojik değişkenler dikkate alınarak yapılan bölümlemede, 

tüketicilerin ilgileri, davranışları, inançları, değerleri ve kişilik özellikleri ele 

alınmaktadır (Boyd; Westfall; Stasch 1977, 555; Denizer 1992, 57; Lewis; Chambers; 

Chacko 1995, 310; Hsu; Powers 2002, 74). Boyd, Westfall ve Stasch (1977, 555) 

ayrıca, tüketicilerin aktiviteleri ve fikirlerine odaklı sınıflandırmada psikolojik 

değişkenlerin kullanılabileceğini savunmaktadırlar. Kotler, Bowen ve Makens (1999, 

245-246) ile Kotler ve Armostrong (1991, 225) ise, psikolojik bölümleme 

değişkenlerini, tüketicilerin sosyal sınıf, hayat tarzı ve kişilik özelliklerine odaklı olarak 

ele almaktadır. Örneğin, Ritz-Carlton’da öğleden sonra çayı, ortanın üstü ve üst sınıfta 

yer alan tüketicileri hedeflemiştir. Fabrikanın yakınlarında bulunan bir bar ise, çalışan 

sınıf tüketicilerini hedeflemelidir. 

 

Belirli bir coğrafi alanda yer alan turistlerin, ekonomik ve demografik özellikleri 

birbirine benzerlik gösterse de, psikolojik yapıları farklıdır. Dolayısıyla, söz konusu 

turistlere aynı otelde hitap emek kolay olmamaktadır (Denizer 1992, 57). Tüketicilerin 

sahip olduğu kişilikleri, tatil eğilimlerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Tüketicilerin güdüleri, algılamaları, önderlik özellikleri, başarı düzeyleri, yenilikçi veya 
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geleneksel olmaları sunulan hizmetten beklentilerini ve hizmeti değerlendiriş 

biçimlerini farklılaştırır (Akmel 1994, 86; Batman; Yıldırgan; Demirtaş 2000, 88). 

Tüketicilerin içinde bulundukları sosyal sınıf, toplumdaki rol ve statüler, yaşam tarzı ve 

kişilikleri pazar bölümlemesinde önemli değişkenler olup, turistik hizmete 

yaklaşımlarını etkiler (Akmel 1994, 86; Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 289; 

Kozak 2006, 109-110).   

 

Turistlerin kişisel özelliklerinin birbirinden farklı olduğundan davranışları da farklı 

olmaktadır. Turistlerin davranış biçimleri, hayatı süresince yaşadığı tecrübelere ve 

olaylara bağlıdır. Özellikle, turistlerin tatile çıktıklarında ne tür bir davranış 

sergileyecekleri turizm işletmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir (Ahipaşaoğlu, 

2001, 59-60). Turistlerin farklı davranışları üzerine birçok araştırma yapılmış ve çeşitli 

turist tipolojileri ortaya çıkmıştır (Avcıkurt  2007, 16). Örneğin, turist tipleri ve davranış 

biçimlerini ana hatları ile şu şekilde ele alabiliriz (Batman; Yıldırgan; Demirtaş 2000, 

91-92; Ahipaşaoğlu 2006, 95-96): (1) ideal turist, (2) kabul eden turist, (3) sömüren 

turist, (4) istifçi turist ve (5) pazarlamacı turist. 

 

İçöz’e (2001, 174) göre, psikografik bölümleme, iki şekilde ele alınmaktadır. Bunlar (1) 

yaşam tarzı eğilimleri ve (2) psikosentrik / allosentrik kişilik tipleridir. Bununla birlikte, 

psikografik bölümleme değişkenleri içindeki yaşam tarzı eğilimleri, genellikle 

aktiviteler, ilgiler ve tercihler şeklinde ele alınmaktadır. Çalışmamızda psikolojik 

bölümleme değişkenleri, yaşam tarzı eğilimleri ve turist tipolojisi ele alınarak 

irdelenmiştir.  

 

2.2.3.1.Yaşam Tarzı Eğilimleri  

Tüketicilerin yaşam tarzları ve psikografik özellikler ile ilgili yapılan araştırmalar çok 

önemlidir. Tüketicilerin yaşam tarzları ile ilgili bilgiler, işletme yöneticilerinin ulaşmak 

istedikleri potansiyel tüketicilere erişilebilmelerine yardımcı olur. En iyi reklam ve 

tanıtım araç ve şekillerinin ne olacağı konusunda karar vermeyi kolaylaştırır (İçöz 2001, 

179).  

 

Yaşam tarzı eğilimleri, 1971 yılında “Faaliyetler, İlgiler ve Fikirler (FİF)” (AIO- 

Activities-Interest Opinions) şeklinde ele alınmıştır (Uçar, 2006, 82). Faaliyetler; spor, 
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eğlence, tatil tercihleri ve sosyal etkinlikleri kapsamaktadır. İlgiler; bir tüketicinin iş, 

rekreasyon, ev ve aile, moda veya yiyecekle ilgilenmesini kapsamaktadır. Fikirler ise, 

günlük ekonomik ve politik konular olabileceği gibi ürünlerle ilgili de olabilmektedir 

(Lewis; Chambers; Chacko 1995, 311; O’Shaughnessy 1995, 205; İçöz  2001, 175; 

Gonzalez; Bello 2002, 56).  

 
Tablo 2.2. Faaliyetler İlgiler ve Fikirlerin (AIO) Elemanları ve  
                  Pazar Bölümlemede Kullanılan Demografik Faktörler 

FAALİYETLER İLGİLER  FİKİRLER DEMOGRAFİ 

İş 

Hobiler  

Sosyal etkinlikler  

Tatil 

Eğlence 

Kulüp üyeliği 

Alışveriş 

Spor 

Toplum  

Aile  

Ev 

İş 

Referans 

Moda  

Yiyecek 

Medya  

Başarı 

Toplum  

 Kendileri  

Toplumsal 

Politik 

İş 

Ekonomi 

Eğitim 

Ürünler 

Gelecek 

Kültür  

Yaş  

Eğitim 

Gelir 

Meslek 

Aile yapısı 

Coğrafya 

Kent ölçeği 

Yaşam dönemi 

İkamet  

Kaynak: Hsu; Cathy H. C.; Tom Powers; Marketing Hospitality; Third Edition; John  
               Wiley & Sons, Inc., New York, 2002, s.74. 
 

Faaliyetler, ilgiler ve fikirlere (AIO) (Tablo 2.2.) bağlı olarak yapılan pazar analizleri 

çok sağlıklı ve etkin sonuçlar getirebilmektedir (Uçar, 2006, 95). Yaşam tarzına göre 

yapılan pazar bölümlendirmede kullanılan FİF ölçüm yöntemi ile, tüketicilerin 

zamanlarını nasıl geçirdikleri, kendi çevrelerinde neleri önemli gördükleri, kendilerini 

ve dünyayı nasıl gördüklerini ölçebilir. Ayrıca, FİF ile, tüketicilerin yaşamlarının hangi 

evresinde bulundukları gibi özellikleri de ölçülebilir (Plummer 1974, 33; Schewe; 

Calantone 1978, 14).  

 

İnsanların yaşam tarzlarına yönelik farklı sınıflandırmalar yapılmıştır. En yaygın olarak 

kullanılan Değerler ve Yaşam Biçimi Sistemi olan VALS tipolojisidir (Lewis; 

Chambers; Chacko 1995, 311; İçöz 2001, 175; Hsu; Powers, 2002, 74; Ünal; Erciş 

2006, 28-29). Değerler ve Yaşam Biçimi Sistemi, Stanford Enstitüsünde 1978 yılında 

geliştirilmiştir. VALS ölçeği, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini baz almış ve 

tüketicinin psikografik özellikleri, demografik özellikleri ve yaşam tarzları dikkate 
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alınarak geliştirilmiştir. Ancak, VALS ölçeği, pazarlama uygulamalarında çok kullanışlı 

olmadığından, 1989 yılında VALS 2 ölçeği geliştirilmiştir. Bu ölçek, tüketicilerin 

kişiliklerini destekleyen ürün ve hizmetleri almaları ve kişiliklerine uygun alışveriş 

yapmalarına göre geliştirilmiştir (Ünal; Erciş 2006, 28-29). Yiyecek hizmetleri sunan 

şirketler VALS tipolojisini, yeni restoran konseptleri ve yeni menü oluşturmada olduğu 

kadar, yer seçiminde ve tanıtım kampanyalarının geliştirilmesinde ve uygulamasında da 

kullanmışlardır (Hsu; Powers, 2002, 75).  

 

Yaşam tarzı analizleri, tatilini okyanus ve kumsalda geçirmek isteyenlere dönük 

reklamların geliştirilmesinde bazı ipuçları verir (Schewe; Calantone 1978, 19). Bir 

turistin bir paket ürünü satın alması üzerine yapılan analizlerde yaşam tarzı eğilimleri 

belirlenebilir. Paket tur satın alan tüketiciler genelde toplumsallaşma eğilimi fazla, 

pazarlıkçı ve tatillerde rahatlamaya dönüktürler. Bununla birlikte, bağımsız tur satın 

alan tüketicilerin kendine güveni yüksektir ve yalnız kalmayı tercih etmektedirler (İçöz  

2001, 178). 

 

2.2.3.2. Plog’un Turist Tipolojisi  

Psikografik bölümlemede ele alınan bu kriter, tüketicilerin kişilik yapısı ile ilgilidir. 

Psikografik tipler Psikosentrik (içe dönük-kapalı) ve Allosentrik (dışa dönük-yenilikçi) 

olmak üzere iki şekilde incelenebilmektedir. Bununla birlikte, her iki eğilimin bazı 

özelliklerini taşıyan orta merkezci tiplemede söz konusudur. Üç tipleme olarak 

incelenecek turist tipleri Plog’un 1974’te geliştirdiği tipoloji olup, bu tiplemelerin 

özellikleri şöyledir (İçöz 2001, 178-179; Avcıkurt 2007, 18):  

 

2.2.3.2.1.Ruhsal Merkezli (Psychocentrik) Tipler: İçe dönük kişilik yapısı taşıyan 

bireylerdir. Ayrıntılarla uğraşan, geleneksel, evine bağlı ve endişeli tiplerdir. Bu bireyler 

belirli bir ölçüde pasiftirler. Psikosentrik tiplerin seyahat güdüleri, dinlenme ve 

rahatlamadır. Bu açıdan kolay ulaşılabilen ve bilinen yerlere seyahat ederler. 

Dolayısıyla, daha önce gitmiş oldukları tatil yerlerini tercih ederler. 

 

2.2.3.2.2.Dış Merkezli (Allocentrik) Tipler: Dışa dönük bir kişilik yapısına sahiptirler. 

Yenilikçi, maceraya açık ve risk almaktan hoşlanan bireylerdir. Aktif bir hayat tarzları 
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ardır. Değişik yerlere seyahat etmeyi severler ve farklı insanlarla tanışmaktan 

hoşlanırlar. 

 

2.2.3.2.3.Orta Merkezli (mid-centrik) Tipler: Orta merkezci bir kişilik yapısına sahip 

bir birey, ne psikosentrik kadar içine dönük, ne de allosentrik kadar dışa dönüktür. Her 

iki grubun belirli bazı özelliklerini taşıyabilirler. Örneğin, yeniliğe belli ölçülerde açık 

olmakla birlikte, tatillerinde önceki deneyimlerine uygun ürünleri ararlar ve gittikleri 

yeni destinasyonlarda tanınmış otellerde kalırlar. Öte yandan, üst gelir grubunda yer 

alan bir tüketici, içe dönük bir psikografik davranış sergileyebilir. Buna karşın, alt gelir 

grubunda yer alan bir birey de dışa dönük ve yenilik arayan bir davranış sergileyebilir.   

 

Plog (1973) psikometrik ölçek kullanarak bireyi, kendi kültürel geçmişine ve ziyaret 

ettiği kültüre bağlı olarak dışa dönük, dışa dönüğe yakın, orta-merkezciler, içe dönüğe 

yakın ve içe dönük olarak kategorize etmiştir (Johns; Gyimothy 2002, 316). Plog’un 

turist tiplemesini ayrıntılı olarak aşağıda Şekil 2.2’de görebiliriz. 

 

 

           Orta merkezliler 

                                      Dışa 

               dönüklüğe  

      İçe             Orta                        Orta           yakınlar  

          dönüklüğe  içe       dışa         

                                yakınlar   dönük     dönük         Dışa   

                içe                                                                                                         dönük  

dönük                                                                                               

   
 
                                                             Etkinin Yönü 
 
          Şekil 2.2. 

Psikografik Kişilik Türleri 

Kaynak: Stanley, C. Plog; ‘Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity’; The    
               Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, Vol: 42; Number: 3, 
                Jun 2001, s. 16. 
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Öte yandan Plog, var olan tüm tipolojilerin sekiz turist karekteristiği ile 

özetlenebileceğini ileri sürmüştür. Bunlar; cesaret, maceracılık, zevk arama, öz güven, 

planlı hareket etme, ataerkil yapıda olma, entelektüel yapıda olma ve insan odaklı 

olmadır (Decrop; Zıdda 2008, 85).  

 

2.2.4. Turizmde Davranışsal Değişkenler Ele Alınarak Yapılan Bölümlendirme  

Kişilerin turistik hizmetleri satınalma ve kullanım sırasında sergiledikleri davranışlar 

işletmenin kararlarını kolaylaştıracak değişkenlerdir. Bu değişkenler doğrultusunda 

pazarın bölümlenmesi, işletmenin tüketicilere ulaşmasını kolaylaştırır. Bu 

davranışlardan bazıları (1) tüketicilerin turistik hizmet kullanma eğilimleri ve kullanma 

sıklığının belirlenmesi, (2) tüketicilerin tatil bölgesine olan bağlılık düzeyleri, (3) 

tüketicilerin aynı otele gitme veya aynı acenteyi kullanma eğilimleri, (4) tüketicilerin 

turistik üründen bekledikleri yararların (eğlenmek, dinlenmek, iş, spor yapmak, 

öğrenme, sağlık, alışveriş gibi) ne olduğu ve (5) tüketicilerin pazarlama değişkenlerine 

(turistik ürünün fiyatından, tanıtımdan, hizmetin kalitesinden etkilenme düzeyleri) 

duyarlılıkları şeklinde sıralanabilir (Akmel 1994, 86-87).  

 

Davranışsal bölümleme, bireysel tüketicilerin davranışlarıyla veya hareketleriyle 

ilgilenir. Bu bölümlemede kullanılan üç ana faktör vardır. Bunlar (1) kullanıcı statüsü, 

(2) kullanıcı sıklığı ve (3) kullanım şekilleridir (Hsu; Powers, 2002, 76). Bununla 

birlikte, satınalma nedeni, beklenen fayda, kullanım yoğunluğu ve bağlılık düzeyi gibi 

değişkenler davranışsal değişkenler içinde yer alırlar (Çakıcı; Kozak; Azaltun ve 

Diğerleri; 2002, 289). Öte yandan, İçöz’e (2001, 170) göre, turizmde davranışsal 

bölümleme, tüketicilerin (1) seyahate çıkma sıklığını, (2) işletmeyi kullanma sıklığını 

ve (3) marka bağımlılığı hakkında yapılan bir bölümleme şeklidir.   

 

Kozak (2006, 111-112) ise, tüketicilerin satınalma dönemi ve sonrası davranışları ele 

alınarak pazarın bölümlendirilebileceğini savunmaktadır. Davranışsal değişkenlere göre 

pazar bölümlendirmede (1) beslenme ve sağlık güdüsü (sağlık amacıyla termal tesise 

gitme gibi), (2) bilgi arama (eş, dost, akrabaların etkisi) veya seyahat acentasına 

danışarak tatil kararı vermek, (3) geçmiş dönemlerdeki satınalma davranışı (satın alınan 

ürün, kullanım süresi, satın alma dönemi ve süreci, kullanılan aracı kuruluş), (4) güdü 
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(tatile katılma motivasyonu), (5) marka bağlılığı, (6) ürün kullanım süresi (tatilde 

konaklanılan gün sayısı gibi), (7) ürünlere bağlılık durumu, (8) satınalma davranışı, (9) 

satınalma dönemi ve (10) turizme katılım amacı (dağ, termal, deniz-güneş-kum, rafting 

gibi) ele alınır.  

 

Müşteriler, işletmeler tarafından belirli gruplara ayrılmaktadırlar. Örneğin, müşterilerin 

üründen bekledikleri faydanın ne olduğuna, ekonomik fayda sağlamak isteyenlere, statü 

elde etmek isteyenlere, yeni deneyimler kazanmak isteyenlere,  iyi hizmet almak 

isteyenlere, heyecan arayanlara ve yeni arkadaş edinmek isteyenlere göre 

ayrılabilmektedir. Böylece, işletme yöneticileri, gruplara ayrılan bu müşterileri, kendi 

işletmelerini tercih edenlerin üründen bekledikleri faydanın ne olduğunu tespit 

ederlerse, kendi ürünlerini o yönde geliştirme olanağı bulurlar. Bu durum beraberinde 

işletme yöneticilerinin daha etkin pazar bölümlendirme faaliyetleri gerçekleştirmelerine 

yardımcı olur (Aksöz, 2003, 19).  

 

Turistlerin benzer ihtiyaçlarının olması, aynı şekilde benzer satın alma davranışları 

sergilemelerine neden olmaktadır. Bu durumda, turizm işletme yöneticileri, benzer istek 

ve ihtiyaçları olan turistlerden, benzer satın alma davranışları sergileyen turistleri 

belirleyerek, kendi işletmelerinin ürünlerini satın almaya en çok eğilimli hedef pazarı 

bulmaya çalışmalıdırlar (Aksöz, 2003, 34).  

 

Örneğin, ekonomik, sosyal ve davranışsal faktörleri kullanarak yapılan bir çalışmada, 

ekonomik seyahat edenler, maceracılar, evcimenler, tatilciler ve ılımlılar olarak 

adlandırılan pazar bölümleri tespit edilmiştir (Johns; Gyimothy 2002, 316). Öte yandan, 

Gallup şirketi American Express için  büyük bir demografik, ekonomik ve davranış 

araştırmasını kullanarak, turist pazarında beş bölüm tipi belirlemiştir: maceracılar, 

tasalananlar, hayalciler, ekonomik olanlar ve haz alanlar / müptelalar (indulgers) (Johns; 

Gyimothy 2002, 317). Diğer bir örnekte, The Westvlaams Ekonomik Araştırma Bürosu 

tarafından yapılan çalışmadır. Bu çalışmada, Belçikalı yetişkinleri incelenerek 

davranışlara bağlı bölümler belirlenmiştir. Bunlar; aktif deniz aşıkları, iletişim meraklısı 

tatilciler, doğa izleyicileri, dinlenme arayanlar, keşfedenler, aile odaklı güneş ve deniz 

aşıkları ve gelenekselcilerdir (Johns; Gyimothy 2002, 316).  

 



 

 

74 

Çalışmamızda, davranışsal değişkenlere göre bölümleme, sekiz başlık olarak ele 

alınmıştır. Bunlar; (1) seyahat vesilesi, (2) tüketicilerin satın alma davranışları, (3) 

beklenen fayda, (4) marka bağımlılığı, (5) katılım amacı, (6) motivasyon temeli, (7) 

bilgi arama temeli ve (8) beslenme ve sağlık durumlarıdır. 

 

2.2.4.1. Seyahat Vesilesi (Occasions)  
 
Kotler, Bowen ve Makens (1999, 247-248), davranışsal bölümlemede alıcıları, ürünle 

ilgili bilgi düzeylerine, ürüne karşı tutumlarına ve ürünü kullanma şekillerine göre 

gruplandırmaktadır. Örneğin, havayolları, ilginç destinasyonlar, paket turlar ve fiyat 

konusunda duyarlı tüketicileri hedeflemiştir. Öte yandan, Anneler Günü, annenizi veya 

eşinizi yemeğe götürmek için iyi bir zaman olarak tanıtılmaktadır. Balayı pazarı, turizm 

endüstrisi için muhteşem seyahat vesilesi taşıyan bir ürün potansiyeline sahiptir. Bazı 

oteller, Pennsylvania’daki Pocono Mountains gibi, balayı pazarında uzmanlaşmışlardır.   

 

2.2.4.2. Tüketicilerin Satın Alma Davranışları  

Satın alma davranışlarına göre bölümleme yapılırken (1) satın alma sıklığı; ilk kez, 

arasıra ve sık sık derecelerine ayrılarak kullananlar. Örneğin, bir konaklama işletmesine 

her yıl gelen turistler, düzenli bir satın alma şekli sergilemiş olurlar, (2) satın almanın 

yapıldığı araç (seyahat acentası, otel, internet, tur operatörü), (3) satın almanın amacı 

(eğlence, iş, kongre, tatil, dinlenme), (4) satın almanın şekli (kredi kartı, çek, nakit), (5) 

satın almanın sayısı (grup, aile, tek kişi), (6) satın almanın zamanlaması (bir gün önce, 

bir hafta önce, 2 ay önce gibi) (Kozak 2006, 114-115) ele alınır. Bu bölümlendirme 

şekli çalışmamızda (1) seyahate çıkma sıklığı ve (2) satın alma dönemi olarak 

irdelenmektedir. 

 

2.2.4.2.1. Seyahate Çıkma Sıklığı  

Seyahate çıkma sıklığı ile ilgili yapılan bir pazar bölümleme çalışmasında, tüketicilerin 

neden seyahat ettikleri ele alınır. Dolayısıyla, tüketicilerin seyahatleri iş amaçlı ve tatil 

amaçlı olarak iki grupta ele alınır (İçöz 2001, 170). Örneğin, marka bağlılığını teşvik 

etmek için birçok havayolu sık seyahat eden üyelere yönelik programlar sunmaktadır 

(Reid; Bojanic 2001, 99). Hilton, benzer bir ürünle (Hilton Club) müşterilerine 

ulaşmakta ve marka bağlılığını teşvik ederken aynı zamanda müşterisini 

ödüllendirmektedir.  



 

 

75 

 

Tatil amaçlı seyahat pazarları bölümlenirken genellikle konaklama işletmesinin sunduğu 

ürünleri, hizmetleri ve çekicilikler ele alınır. Burada ele alınan pazar bölümleri, özel 

tatil bölgesi ziyaretçileri (golf, tenis, spor veya sağlık olanakları arayanları), aile 

grupları, yaşlı ziyaretçiler, yalnız veya çift olarak seyahat eden gruplardır (İçöz 2001, 

170). 

 

Turizm pazarının bir parçası olan her bir turist için, çekiciliği belirleyen faktörler, farklı 

anlamlar taşır. Bazı turistler için gidilecek destinasyonun doğal güzelliklere sahip 

olması önem taşırken (Denizer, 1992:64), bazı turistler için ise, örf ve adetleri ve/veya 

kültürel güzellikleri önem taşımaktadır.  

 

Seyahate çıkma sıklığı, en önemli bölümleme araçlarından biri olup (Litvin 2000, 353), 

mevcut tüketiciler az kullanan, orta kullanan ve çok kullananlar şeklinde 

bölümlenmektedir (Goldsmith; Litvin 1999, 127; Hsu; Powers 2002, 76). Oteller ve 

restoranlar, havayollarına benzer şekilde, kendi ürünlerini çok kullanan müşterilerine 

hediyeler ve indirimler sunarak, onların sürekli tüketimlerini sağlamayı 

hedeflemektedir. Ayrıca, bu bölümleme bir restoranın tüketiciler tarafından nasıl 

kullanıldığına göre de yapılabilir. Örneğin, arabayla alışveriş yapma (drive-in) veya 

paket yaptırmak (take out) gibi. Bu iki bölüm, hizmete, paketlemeye ve fiyatlamaya 

yönelik farklı şartlar taşımaktadır  (Hsu; Powers, 2002, 76). 

 

Litvin (2000, 353) tarafından yürütülen çalışmada, sık seyahat edenler, daha yenilikçi, 

daha bilgili ve tatil seyahatlerinde fikir liderleri olma ihtimalleri daha yüksek 

bulunmuşlardır. Ayrıca, sık kullanıcılar, diğerlerine göre interneti, seyahat ile ilgili 

amaçlar için kullanmaya daha eğilimli bulunmuşlardır.  

 

Antalya’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli otellerde konaklayan turistlere 

dönük yaptığı çalışmasında Çakıcı (2000, 162-167), turistleri az, orta ve çok seyahat 

edenler olarak gruplandırmıştır. Ayrıca, turistlerin seyahat sıklıklarına göre, otellerin 

sundukları hizmetler ve kolaylıklarla ilgili beklentilerindeki farklılıkları da araştırmıştır. 
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2.2.4.2.2. Satın Alma Dönemi  

Zamanlama günlerle, aylarla veya sezon periyodları ile ilgilidir. Pazartesi gecesi 

müşterileri bir restoran için kekin üstündeki krema olabilirken, bir otel için hafta sonu 

müşterisi ve bir Resort oteli için de sezon dışı müşteriler aynı durumda sayılabilir. Bu 

bölümler kalabalığı sevmeyen veya farklı zaman dilimlerine sahip olan insanlar 

olabilirler. Elbette ki, kalabalık zamanlarda gelenler de bir zaman alt bölümünü temsil 

ederler. Zaman bölümleri müşterinin satın alma dönemlerine göre de tanımlanabilir. Bir 

toplantı planlamacısı, bir veya daha ilerisi yıllar için rezervasyon yaparken, bir iş adamı 

iki gün sonrası için rezervasyon yapabilir (Lewis; Chambers; Chacko 1995, 315). 

Kozak’a (2006, 115-116) göre, satın almanın gerçekleştiği döneme göre pazarın 

bölümlendirilmesinde ele alınan kriterler (1) mevsimler, (2) aylar, (3) resmi tatiller, (4) 

okul tatilleri, ve (5) gün içindeki dönemlerdir. 

 

2.2.4.3. Beklenen Fayda (Benefits Sought)  

Pazar bölümlemede son yıllarda en güçlü yaklaşımlardan birisi de fayda bölümlemesine 

gidilmesidir  (Kassarjian; Robertson 1981, 248; Yüksel; Yüksel 2002, 318; Sarıgöllü; 

Huang 2005, 278). Fayda bölümlemesi yaklaşımı yeni olmamakla birlikte, ilk ortaya 

atıldığı 1961 yılından beri, Amerika’nın en büyük şirketleri tarafından kullanılmıştır 

(Haley 1968, 31; Kay 2003, 606). Fayda bölümlemesi basit olarak, müşterilerin aynı 

ürünleri farklı nedenlerden dolayı satın aldıklarını ve farklı ürün özelliklerine farklı 

değerler yükledikleri varsayımı üzerine dayanır (Webster 1991, 100). Bununla birlikte, 

fayda temelli bölümlendirme pazarı genel olarak anlama, konumlandırma stratejileri, 

yeni ürün konseptleri, yeni ürün sunumları ve reklam kararlarının alınmasında fayda 

sağlayabilir (Nickels 1978, 87; Calantone; Johar 1984, 14). Öte yandan, fayda 

bölümlendirmesi süreci, bölümlendirilen grubun farklılıklar taşıdığı ve her potansiyel 

bölümün ürünü (örneğin, eko turizm tecrübesi) farklı gördüğü varsayımına da dayanır 

(Palacio; McCool 1997, 236-237). 

 

Fayda bölümlemesi ile ilgili klasik makale, Russel Haley tarafından 1968’de yazılmıştır 

ve zamanın testinden geçmiştir (Lewis; Chambers; Chacko 1995, 316; Sarıgöllü, Huang 

2005, 278). Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, tüketicilerin aradıkları faydalar, onların 

davranışlarını demografik özelliklerinden veya tüketim hacminden çok daha doğru 

olarak saptamaktadır. Pazar bölümleme çalışmalarında, ilk önce insanların aradıkları 
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faydayı saptamanın gerektiğini savunulmaktadır (Haley 1968, 31; Lewis; Chambers; 

Chacko 1995, 316). Çünkü, fayda bölümlemesi tüketicilerin üründen bekledikleri 

faydaları ortaya çıkarmaktadır (Sarıgöllü; Huang 2005, 278). Böylece, daha kolay ve 

etkin pazar bölümlemesi yapmak olanaklı olmaktadır.  

 

Tüketici pazarlarını değerlendirmede tanımlayıcı değişkenler yerine fayda değişkeninin 

kullanılması her zaman daha iyi bir strateji olarak değerlendirilmiştir (Calantone; Johar 

1984, 14; Tan; Lo 2008, 343). Çünkü, insanların bir ürünü veya hizmeti tüketmek için 

aradıkları fayda, gerçek pazar bölümlerinin varoluşunun temel sebepleridir (Frochot; 

Morrison 2000) ve ileri sürülen bu görüş yapılan ampirik çalışmalarla desteklenmiştir. 

Bu yüzden, turizm ve ağırlama endüstrisinde yapılan çalışmaları inceleyen çalışmasında 

Bowen (1998) turizm endüstrisinde bölümlendirmenin müşteriler tarafından talep edilen 

faydalara dayalı olarak yapılmasının önemine dikkat çekmiştir (Tan; Lo 2008, 343). 

Bununla birlikte, gerçekte otel müşterileri ile yapılmış çok az sayıda fayda 

bölümlendirme çalışması vardır. Onun yerine birçok otelcilik ve turizm ağırlama 

araştırmacıları, otel seçimi ve müşteri tatmini yönlerine odaklanmıştır (Chung; Oh; 

Kim; Han 2004, 435). Örneğin, Shoemaker (1994) tarafından yapılan bir çalışmada, 

herhangi bir destinasyona bağlı olmadan fayda bölümlendirmesinin turistlerin geçmiş 

seyahat tecrübelerine bağlı olarak seyahat motivasyonlarının ön görülebileceğini ortaya 

koymuştur. Shoemaker çalışmasında, üç ana pazar bölümü tespit etmiştir. Bunlar; 

“kaçmak /aile gezginleri (getaway/family travelers”, “maceracı/eğitim 

(adventurous/educational)” ve “kumarbazlar/eğlence odaklılar (gamblers/fun 

oriented)”dır (Johns; Gyimothy 2002, 318). Ayrıca, yılın değişik dönemlerinde 

araştırmaya tabi tutulan turistler farklı faydalar belirtmişlerdir (Calantone; Johar 1984, 

22). Pazar araştırmacılarının bir ürünün faydalarının potansiyel tüketicilerin görüşlerine 

göre ne olduğunu inceleyen çalışmalar, bir ürünün tüketiciye neden çekici ve kullanışlı 

olduğunun anlaşılmasında, fiyat-ürün uygunluğunun ne oranda sağlandığının 

belirlenmesinde güçlü bir araç haline gelmiştir (Palacio; McCool 1997, 236). 

 

Fayda bölümlemesi, insanların bir ürün satın alırken aradıkları yararlara odaklıdır 

(Kotler; Bowen; Makens 1999, 248; Öztürk 2001, 45). Birçok pazarlama uzmanı, bir 

firmanın hedef tüketicilerinin bir üründe aradıkları temel faydanın ne olduğunu 

belirlemek için, pazarı bölümlemenin en iyi yolunun fayda bölümlemesi ile 
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yapılacağına inanır (Schnaars 1991, 163). Faydalar, ihtiyaçlara çok benzerler. Rahatlık, 

prestij, düşük fiyat, itibar görme, dikkat çekme, romantizm, sessizlik ve güvenlik bir 

tatil satın alınırken beklenen faydalardan bir kaçıdır (Lewis; Chambers; Chacko 1995, 

316). Coğrafi, demografik, psikografik, kullanım, fiyat ve benzeri birçok 

bölümlendirme değişkeni arasında en üstün olanı fayda bölümlendirmesidir (Chung; 

Oh; Kim; Han 2004, 435; Sarıgöllü; Huang 2005, 278).  Psikografik bölümleme gibi, 

fayda bölümlemesinin de çok zor ölçülmesi gibi bir dezavantajı vardır. Öte yandan, 

ölçümler güvenilir ise,  fayda bölümleri tüm bölümler arasında en iyi şekilde tahmin 

edilebilecek olanlardır ve en yakından takip edilmesi gerekenlerdir. Fayda 

bölümlemesine böyle güçlü bir vurgu yapılmasının sebebi, faydaların ihtiyaç tatminine 

benzer olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, pazarlama yöneticileri, tüketicilerin 

belirli bir ürünü neden aradığını ve satın aldığını anlar ve gelecekteki satın alma 

davranışını tahmin edebilme şansını yakalayabilirler. Öte yandan, fayda bölümlemesi, 

günümüzün çağdaş pazarlama konseptine uygun pazar odaklı bir yaklaşımdır (Lewis; 

Chambers; Chacko 1995, 316; Chung; Oh; Kim; Han 2004, 435; Tan; Lo 2008, 343)   

 

Fayda bölümlemesi, tüketicilerin belirli bir ürün veya hizmeti neden aradığını ve satın 

aldığıyla da ilgilenir. Fayda bölümlendirmesi sadece kişisel faydalarla değil, ayrıca, bir 

hizmetten alınan toplam memnuniyetlede ilgilidir. Örneğin, orta ölçekli bir restoran 

zincirinde yapılan bir çalışmada üç fayda boyutu belirlenmiştir. Bunlar (1) yiyecek 

hizmetlerinin kalitesi, (2) aile fiyatı/değeri ve (3)  zaman/uygunluktur. Bir restorandan 

beklenen fayda konusunda yapılan bir araştırmada, farklı bölüm özellikleri 

doğrultusunda restoran gurme, aile ve atmosfer olmak üzere üç tipte ayırt edilmiştir 

(Lewis; Chambers; Chacko 1995, 317). Turistler, çalışanları kibar ve arkadaşça 

davranan ve yüksek hizmet standartlarına sahip olan restoranlar ararlar. Ayrıca, turistler, 

yüksek kalitede lezzetli yemekler hazırlayan, taze malzemeler kullanan,  hijyenik 

pişirilmiş ve hijyenik olarak servis edilen restoranları tercih ederler (Yüksel; Yüksel 

2002, 327). 

 

Tüketicilerin aradıkları faydanın ne olduğunu bilmek iki açıdan yararlıdır. Birincisi, 

pazarlamacılar, özel bir bölümü çekmek için ne sağlamaları ve neyi tanıtmaları 

gerektiğini öğrenirler. İkincisi, tüketici tiplerinin tanımlanması mümkün olmaktadır. 

(Kotler; Bowen; Makens 1999, 248).  Örneğin, müşteriler, üründen bekledikleri faydaya 
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göre, ekonomik fayda sağlamak, statü elde etmek, yeni deneyimler yaşamak, heyecan 

aramak, yeni insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek isteyenler şeklinde gruplara 

ayrılabilirler (Cemalcılar 1999, 50; Kavak; Aksöz 2003, 233). Böylece, işletme 

yöneticileri, oluşturulan bu müşteri gruplarından kendi ürünlerini tercih eden müşterileri 

belirlerler ve müşterilerin üründe aradıkları faydaları belirleyerek, kendi ürünlerini bu 

doğrultuda geliştirmeye çalışırlar (Kavak; Aksöz; 2003, 233). Fayda bölümlemesini 

belirleyen temel değişkenler, Tablo 2.3’teki gibidir:  

 

         Tablo 2.3. Fayda Bölümlemesi Değişkenleri 

Değişkenler Tipik Bölümleme 

Konfor 

Uygunluk 

Dayanıklılık 

Ekonomik 

Sağlık 

Lüks 

Güvenlik 

Statü 

 

 

Fayda bölümlemesi, saptanan mevcut pazarları 
daha küçük homojen bölümlere ayırır. Ekonomi 
sınıfı araba tercih eden insanlar örnek olarak 
gösterilebilir. Arzulanan fayda ürüne göre değişir. 

         Kaynak: Nickels, William G.; Marketing Principles, A Broadered Concept of 
             Marketing, Prentice-Hall, Inc. Engle Woodcliffs, New Jersey 1978, s.87. 

 

Fayda bölümlemesi, ayrıca, satıcılara tüketicilerin niçin satın aldıklarını, tüketicileri asıl 

satın almaya motive edenin ne olduğunu, hangi ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu 

anlamaya da yardımcı olur. Her geniş çaplı pazar bölümü içinde (örneğin kadınlar) bir 

üründe farklı faydalar arayan daha küçük birçok bölümler (gruplar) vardır. Böylece, 

pazar, her faydaya daha çok odaklanan daha küçük bölümlere bölünebilir. Örneğin, 

ekonomi, sosyal çekicilik (social appeal), kolayca erişilebilirlik (convience) ve 

dayanıklılık (durability) gibi (Nickels 1978, 88-89).  

 

 

 

 

 



 

 

80 

Tablo 2.4. Turizmde Fayda Bölümlemesi Çalışmaları 
Yazarların Adı Fayda Boyutları 
Sarıgöllü ve Huang (2005) Çevre gezisi, spor aktiviteleri ve eğlence içeren 

25 fayda 
Lee, Morrisron ve O’Leary 
(2006) 

Çevre, güven bilinci, kaçış, farklılık, fırsat, aile 
odaklılık, kültür ve lüks içeren 39 fayda 

Frochot (2005) Dışsal, kırsal, rahatlama ve spor aktivitelerini 
içeren 13 fayda 

Frochot ve Morrison (2000)  Fayda bölümlemesi ile ilgili yapılan 14 çalışma 
irdelenmiş 

Loker ve Perdue (1992) Kaçış, rahatlama, doğal çevre, heyecan 
çeşitliliği, aile ve arkadaşları içeren 12 fayda 

Kastenholz, Davis ve Paul 
(1999) 

Eğlence / gece hayatı, sosyalleşme olanakları, 
çocuklu aileler için fırsatlar, kültür, geleneksel 
ve kırsal çevreyi içeren 27 fayda  

Shoemaker (1994) Eğitimsel olanaklar, çevresel konular, kalacak 
yer, güneş sporları, gidilecek yerlerin 
popülaritesi, değer, manzara, arkadaş, akrabalar, 
eğlence ve uygunluğu içeren 39 fayda 

Johns ve Gyimothy (2002) Sosyal, kültürel boyutlar, doğa ve manzara, 
rahatlama, rahatlama ve daha yavaş bir yaşam 
ritmi ve hevesli aktiviteleri içeren 12 fayda 

Tian, Crompton ve Witt (1996) Rahatlama, eğlence, sosyalleşme bağlanma, 
sosyal olarak tanınma, kendine saygı ve eğitimi 
içeren 18 fayda 

Davis ve Sternquist (1987) Spor, çevre gezisi, dinlenme, alışveriş, yiyecek, 
eğlence ve kültürü içeren 10 fayda 

Woodside ve Jacobs (1985) Paranın değeri, rahatlama, eğitim, aile ve 
arkadaşların önemini içeren 26 fayda 

Moscardo ve Diğerleri (2000) Rahatlama, kalacak yer, sıcak güneşli hava, sahil 
etkinlikleri ve çevresel aktiviteleri içeren 20 
fayda 

Formica ve Uysal (1998) Sosyalleşme, eğlence, heyecan, grup birlikteliği, 
kültürel/tarihi önem ve aile birlikteliğini içeren 
23 fayda  

May ve Diğerleri (2001) Doğadan zevk alma, başarı, teşvik etme, kaçış, 
kişisel/sosyal baskı, aile ve arkadaşlarla birlikte 
olmayı içeren 26 fayda 

Palacio ve McCool (1997) Beklenen faydayı içeren 18 fayda 
Calantone ve Johar (1984) Turistlerin destinasyon seçimini etkileyen 20 

fayda (bu çalışma, turistlerin farklı sezonlarda 
farklı faydalar aradığını ortaya koymuştur) 

Öztürk (2001) Seyahat beklentilerini içeren 24 fayda 
Çakıcı ve Aksu (2006) Destinasyon özelliğini içeren 21 madde 
 

 



 

 

81 

Turizmde fayda bölümlemesi üzerine yapılan çalışmalarla ilgili kapsamlı bir literatür 

taraması yapılmıştır. Tablo 2.4, fayda bölümlemesine dayalı olan çalışmaların, kimler 

tarafından hangi yılda gerçekleştirildiğini ve ne gibi fayda boyutlarını kapsadığına 

ilişkin bilgileri içermektedir. Turizm araştırmacıları, fayda bölümlemesini 20 yıldan 

daha fazla bir zamandır kullanmaktadırlar (Lee; Morrison; O’Leary 2006, 577). 

 

Sarıgöllü ve Huang (2005, 277) tarafından yapılan Latin Amerikalı turistlerin fayda 

bölümlemesi çalışmasında, dört aşamadan oluşan bir yöntem izlenmiştir. Bu aşamalar: 

(1) turistlerin kalacak yer seçimleri için önemli olan faydalar belirtilmiş, (2) araştırılan 

faydalara dayalı olarak turistleri ayırmış, (3) nüfus, seyahat davranışları, servis, 

fizikötesi ve maliyet beklentileri, kişilik ve ilgiler gibi farklı bölümlerin altı çizilmiş ve 

(4) gidilecek yerin pazarlamacıları için Latin Amerikalı turist görüşünü iyileştirmek 

adına yönetimsel önerilerde bulunulmuştur.  

 

Sarıgöllü ve Huang’ın (2005, 281-283) çalışmalarında, 5 faktör ortaya çıkmıştır. Bu 

faktörler, (1) eğlence ve güneş faydaları, (2) eko-turizm faydaları, (3) sanat gösterileri 

ve benzeri sahne sanatlarına dayalı faydalar, (4) dışarıda yapılan macera faydaları ve (5) 

genel çevre gezileri faydaları olarak belirlenmiştir. Yapılan kümeleme (K-means 

Cluster) analizi sonucunda 4 küme oluşturulmuştur. Bu kümeler: (1) maceracı; dışarıda 

yapılan maceraları ve genel çevre gezisi aktiviteleri ile ilgilenen turistlerden 

oluşmaktadır, (2) çok yönlü olan; gidilecek yeri tamamen keşfetmekten 

hoşlanmaktadırlar ve genel çevre gezileri, sanat, dışarıda yapılan maceralar, eko-turizm, 

eğlence ve güneş aktivitelerini içeren farklı faydalarla ilgilenen turistleri kapsamaktadır, 

(3) eğlence ve rahatlık arayan; diğer kümelere oranla en fazla eğlence ve rahatlama 

arayan turistlerin kümesidir. Ayrıca, genel çevre gezisi aktiviteleri ile de 

ilgilenmektedirler ve (4) modern (şehirli); sanatsal ve yerel aktivitelerle ilgilenen 

turistlerden oluşmaktadır.  

 

Frochot (2005, 340) tarafından kırsal alanları ziyaret eden turistlerin İskoçya’daki fayda 

bölümlemesi üzerine yapılan çalışmada, dört faktör elde edilmiştir. Bu faktörler: (1) 

dışsal aktiviteler, (2) kırsal aktiviteler, (3) rahatlama aktiviteleri ve (4) spor 

aktiviteleridir. Daha sonra kümeleme analizi yapılmış ve dört küme tespit edilmiştir. Bu 

kümeler: (1) hareketliler, (2) rahatlayanlar, (3) göz atanlar ve (4) kırsalcılardır.  
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Kastenholz, Davis ve Paul (1999, 354-359) tarafından fayda bölümlendirmesi ile ilgili 

bir çalışma yapılmıştır. Çalışma, Portekiz’le ilgili kırsal turizm pazarının dinamiklerini 

daha iyi anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır. Pazarı geliştirmek için dört 

kullanılabilir fayda bölümleri tanımlanmıştır. Pazar bölümlerinin aradıkları faydaları 

tespit etmek için yapılan analizler sonucunda dört faktör bulunmuştur. Bu faktörler; (1) 

bilgili, uygun fiyatlı, bağımsız seyahat edenlerin odaklı olduğu fayda, (2) kültür ve 

geleneksel faydalar, (3) sosyal ve aktif zevk faydaları ve (4) sıcak ve kirletilmemiş 

çevre faydalarıdır. Bu çalışma kapsamında, fayda bölümleri üyelerinin profilleri de dört 

aşamada ele alınmaktadır. Bunlar; (1)  her şeyi isteyenler (want-it-all), (2) bağımsızlar 

(independent), (3) gelenekselci (traditional) ve (4) çevreciler (environmental)’dir. 

 

Türkiye açısından beklenti odaklı pazarın bölümlendirilmesi ile ilgili ilk çalışma Öztürk 

(2001) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada,  turistlerin seyahat beklentilerine göre altı 

faktör tespit edilmiştir. Bu faktörler: (1) tarih ve kültürle ilgili olanlar, (2) dinlenmek ve 

eğlenmek isteyenler, (3) paket tur tutkunları, (4) bildik yerleri ziyaret edenler, (5) spor 

ve macerayı sevenler ve (6) ürün ve fiyatı dikkate alanlardır.  

 

2.2.4.3.1. Fiyat   

Coltman (1989, 183), turizm pazarının bölümlendirilmesinde temel değişkenlerin yanı 

sıra, fiyat değişkeninin de bölümlendirme değişkeni olarak kullanılabileceğini 

savunmaktadır. Fiyat bölümlemesi gerçekte fayda bölümlemesinin bir şeklidir. Sadece 

daha görülebilir ve somut şeklidir. Fiyat bölümlemesi, iki yolla yapılabilir. Birincisi, 

ürün sınıflandırma yoluyla. İkincisi, ürün sınıfları arasındadır. Örneğin, beş yıldızlı 

oteller ve uygun fiyatlı motellerin her ikisi de konaklama sağlar. Fakat, onların her 

birinin farklı bir ürün sınıfı vardır. Gurme restoran ve hazır yiyecek restoranlar da ürün 

sınıflarını ayırmıştır. Ürün sınıfları ile fiyat bölümlemesi en azından konaklama 

sektöründe sınırlıdır. Diğer öğeler aynı kalmak kaydıyla, düşük bir fiyat, fayda 

kümesinin değerini artırabilir. Fakat, müşteriler genellikle fiyattaki küçük bir kazanç 

için büyük değişlikler yapmazlar; az miktarda bir tasarruf sağlamak için kötü bir 

konumu veya kötü bir hizmeti tercih etmezler (Lewis; Chambers; Chacko 1995, 319-

320).   
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Aynı ürün sınıfı içinde yalnız fiyata dayalı bölümleri geliştirmek zordur. Ürün sınıfları 

arasında ise, durum farklıdır. Burada fiyat sınıflama odaklı olabilir. Başta tüketiciler 

tanımlanan kümenin diğer elemanlarıdır ve bu durum son seçimi etkiler; Scotch Wiski 

ve Şarap gibi. Yüksek fiyatlı, orta fiyatlı ve düşük fiyatlı bölümler geliştirilebilir. Bu 

bölümler ümitlere odaklıdır. Pazarlar, geniş fiyat sınıfları içinde bölümlendirilir. Bugün 

birçok ürün ve hizmet kategorisinde düşük fiyat, orta fiyat, yüksek fiyat ve lüks fiyat 

uygulaması vardır ve aynı dört sınıflandırma orta ve üst kat kategorilere uygulanır 

(Lewis; Chambers; Chacko 1995, 320).    

 

2.2.4.4. Marka Bağımlılığı  

Tüketicilerin marka bağımlılığına göre bölümlenmesi, davranışsal bölümlemede ele 

alınan bir değişkendir. Konaklama tesislerinin konukları, belirli markalara (örneğin 

Hilton, Sheraton, Dedeman, Courtyard by Marriott) veya belirli otellere (Hilton İzmir, 

Grand Azur Marmaris gibi) bağlı olabilir. Marka bağımlılığı kendi içinde (1) markaya 

sıkı bağımlılar, (2) markaya az bağımlılar, (3) marka değiştirenler ve (4) bağımsızlar 

şeklinde ele alınmaktadır (Kotler; Bowen; Makens 1999, 249; İçöz 2001, 172-173).  

 

Otel yöneticileri, turistleri daha çok geldikleri bölge ve demografik özellikteki 

değişkenleri ele alarak gruplandırmaktadırlar. Bununla birlikte, birçok otel yöneticisi, 

turistlerin ihtiyaçlarına uygun otellerin yapılmasına önem vermektedirler. Dolayısıyla, 

pazar bölümlendirmesi marka farklılaştırması amacıyla yapılmaktadır. Bunu özellikle 

zincir otellerin üst yönetimi yapmaktadır. Ürün hattı marka stratejilerine birkaç örnek 

verebiliriz. Quality International Otel Zinciri’ne ait Comfort Inns, Comfort Suites, 

Quality Inns, Quality Suites, Clarion Inns ve Clarion Suites Otelleri. Türkiye’de faaliyet 

gösteren Hilton otellerinin Hilton Vista Clup ve Sheraton otellerinin Sheraton Towers 

otelleri aile marka stratejilerine örnek teşkil eder (Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 

2002, 290). Markaya dayalı bölümlendirmeye diğer bir örnek, Ramada Inn Otellerinden 

(Ramada Inns, Ramada Hotel, Ramada Renaissance) verilebilir (Morrison 1989, 155; 

Çakıcı 2000, 161). 

Konaklama endüstrisinde hizmetler hakkında satınalma öncesinde güvenilir veya yeterli 

bilgi elde etme kısıtlı olduğundan tüketiciler, bağlı oldukları markayı değiştirme 

eğiliminde olmazlar. Çünkü, marka değişikliğinin tüketiciye yeterli tatmini sağlayıp 

sağlayamayacağı belli değildir. Bununla birlikte, tüketici aynı markayı tercih ederek, 



 

 

84 

her defasında kendilerine daha fazla tatmin sağlayabilir. Çünkü, konaklama işletmesi 

müşteriyi tanıdıkça daha yakın ilgi gösterecektir (İçöz 2001, 173). Birçok otel 

yöneticisi, özellikle zincir otellerin üst yönetimi, müşteri gruplarının ihtiyaçları 

doğrultusunda otellerin yapılmasına önem vermektedir. Buna göre “pazar 

bölümlendirmesi”, marka farklılaştırması amacıyla kullanılmaktadır (Çakıcı, 1996, 64).  

 

2.2.4.5. Katılım Amacı  

Bu bölümleme değişkeninde turistlerin davranışları önem taşır (Hsu; Powers 2002, 75). 

Özellikle, turistin hangi nedenle seyahat ettiğini bilmek önemlidir. Turizmde ele alınan 

en önemli bölümlendirme şekillerinden biridir. Turizme katılım amacına göre yapılan 

bölümlendirmede (1) macera, (2) eğitim, (3) özel ilgi turizmi, (4) din, (5) spor, (6) 

sağlık, (7) iş ve (8) rekreasyon, ele alınan kriterler arasındadır (Denizer, 1992, 57; 

Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 290; Kozak 2006, 116-117). Seyahatin 

amacı, otellerde bilinen bir bölümleme değişkenidir. Otele doluluk sağlayan pazar 

bölümleri sıklıkla günlük olarak tutulur ve amaca göre kategorize edilir (Lewis; 

Chambers; Chacko 1995, 313-314 ).  

 

İnsanların neden seyahat ettikleri, 1970’li yıllara kadar pek araştırılmamıştır (Özgen, 

2000, 23).  Ancak, Vahap’a  (1975) göre, insanların seyahat etme nedenleri, turizm 

araştırmalarında incelenmesi gereken en temel konulardan biridir. Dinlenmek, 

eğlenmek, gezip görmek, öğrenmek ve iş seyahatleri için geçici olarak yer değiştiren, 

kendi ülkeleri veya başka ülkelere seyahat eden insanların sayısı her yıl gittikçe 

artmaktadır (Özgen, 2000, 22). Turistler, günlük yaşamdan, iş koşullarından, trafik 

yoğunluğundan, kirlilikten kaçma arzusu içindedirler. Bununla birlikte, seyahat edilecek 

yörenin çekiciliği, akraba ve arkadaşları ziyaret etme (Visiting Friends and Relatives) 

(Kim; Jogaratnam, 2002, 65) ve spor yapma gibi çekici nedenlerle seyahat etmektedirler 

(Özgen, 2000, 22).  Dolayısıyla, turizm sosyal ve psikolojik bir olgu olarak ele 

alınabilir.  

 

Kişileri seyahate yönelten isteklerden bazıları (1) değişiklik ve yenilik isteği, (2) yeni 

yerler görmek ve yeni deneyimler yaşamak, (3) dinlenme, (4) karşı cinsle tanışmak, 

zaman geçirmek, cinsel güdülerini tatmin etmek, (5) çeşitli sorumluluklardan uzak 

durmak, (6) saygınlık kazanma ve (7) başkalarıyla bir arada olma isteği gibi sayılabilir. 
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Bunlar, insanları geziye çıkmaya yönelten birer etmen olarak ele alınabilir (Doğan, 

2004, 5-6). Çünkü, turistleri belirli bir turizm hareketine yönlendiren temel etmen, 

onların güdüleridir (Güzel, 2007, 101). Bununla beraber, kişiyi tatile çıkmaya teşvik 

eden/ yönelten etmenler sürekli olarak değişmektedir. Örneğin, dinlenmek için bir yere 

giden bir kişi, gittiği yerin doğal güzelliklerinden veya eğlence hayatından etkilenebilir. 

Böylece, bir sonraki tatil güdüsü, bunlardan birisi olabilecektir  (Doğan, 2004, 6).  

 

Öte yandan, turistler, genelde bir şehri ve/veya bölgeyi çeşitli nedenlerle ziyaret ederler 

(Doğan, 2004, 5). Bunlardan bazıları, kongreler, fuarlar, yöresel kutlamalar eğlence ve 

gece hayatı, bir şehre veya bölgeye has bir özellik, tarihi ve kültürel değerler şeklinde 

sayılabilir (Baldıran, 2006, 205). Bununla birlikte, turistlerin bir destinasyonu ziyaret 

etmesinin temel nedenleri arasında, turistik destinasyonun doğal çekicilikleri (iklim, 

manzara, plaj, deniz, göl, dağ, doğal parklar gibi), insan yapımı çekicilikler (anıtlar, 

parklar, modern mimariler, marinalar, müzeler, alışveriş yerleri, kayak alanları gibi) ve 

kültürel ve sosyal (tarih, folklor, eğlence, sanat, tiyatro, festivaller gibi) çekicilikler 

(Yeşiltaş; Öztürk 1997, 25-26; Karamustafa, Kuşluvan, 2001, 17-18) sayılabilir. 

Örneğin, kaçma ve rahatlama ihtiyacını gidermek isteyen bir turiste, destinasyonda gece 

hayatı, eğlence ve su sporları sunulabilir. Bununla birlikte, sosyal statülerine göre, 

turistler için de, golf, tenis, balıkçılık, alışveriş ve gece hayatı olanakları sunulabilir 

(Uysal; Hagan 1993, 803-804; Kozak 2002, 222).  

 

İnsanların geziye çıkmaları için çeşitli koşullar gerekmektedir. Bu koşulların en 

önemlileri arasında insanların ekonomik durumu, zevkleri, tatil yapabilme olanağı, 

ailesinin durumu gibi etmenler sayılabilir. Ayrıca, turistlerin yaşam biçimlerinden 

kaynaklanan beklentileri de vardır. Turistler, gittikleri destinasyonda alıştıkları 

güvenlik, sağlık, rahatlık ve yaşam koşulları ile rahat hareket edebilmek ve alıştığı 

tanıdık bir ortam arayışı içindedirler. Birçok turist, kendi ülkelerine yakın ortamlar ve 

alışık oldukları yemeklerin verildiği konaklama yerlerinde kalmak istemektedirler. 

Ayrıca, iyi gıda ve hizmet beklerler. Bununla birlikte, seyahate çıkmanın insanlara yeni 

bir toplumsal konum kazandırdığı da söylenebilir. Kazanılan bu yeni konumu, kişilerin 

güç kazanma ve saygı görme isteklerini tatmin etmek için kullanabileceği 

belirtilmektedir (Doğan, 2004, 6-20).  
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Örneğin, Eagles (1994, 64-70), Kanadalı turistler üzerine yaptığı araştırmada, turistlerin 

el değmemiş bölgelerdeki doğayla baş başa kalmak, kendilerinden yeni şeyler 

öğrenebilecekleri ve doğadaki zenginliği paylaşabilecekleri insanlarla beraber olabilmek 

amacıyla seyahat ettiklerini belirlemiştir. Bu çalışmaya göre, Kanadalı turistler daha çok 

aileleri ve arkadaşları ile beraber sıcak iklimlere seyahat etmek istemektedirler. Ayrıca, 

gidilen destinasyonda güvende ve tanıdık bir çevrede olmak, gölleri, ırmakları ve 

sahilleri görmek, eğlenmek ve parklara gitmek istemektedirler. 

 

Diğer bir örnek, Sung’un macera üzerine yürüttüğü çalışmadan verilebilir. Sung (2004, 

354) söz konusu çalışmada, altı macera turist kümesi belirlemiştir. Bunlar: (1) genel 

hevesli/istekliler, (2) düşük bütçeli gençler, (3) yumuşak orta grup, (4) üst-yüksek doğa 

severler, (5) aile tatilcileri ve (6) aktif yalnızlardır.  

 

İnsanlar, yüzyıllar boyunca farklı neden ve amaçlarla bulundukları yerin dışındaki 

yerlere seyahat etmişlerdir (Kozak, Kozak, Kozak 2006, 1). Burada insanları seyahate 

çıkmaya ve turizm davranışlarına yönelten en önemli istek ve amaçlar ele alınmıştır.   

 

2.2.4.5.1. Yenilik İsteği ve Merak: İnsanların değişiklik aramaları doğuştan getirdikleri 

bir özelliktir. Değişmeyen ortamlar insanlarda bıkkınlık ve rahatsızlık verici duygular 

oluşturur. İnsanların seyahate çıkmak istemelerinin temelinde değişiklik arama ve 

merak vardır. Çünkü, seyahat etmek veya yolculuğa çıkmak demek, değişiklik 

demektir. Turistlerin davranışları incelendiğinde, çoğu kez merak güdüsüyle hareket 

ettikleri belirlenmiştir (Doğan 2004, 11; Olalı 1978, 34; Kozak; Kozak; Kozak 2006, 

73). Örneğin, Antakya Arkeoloji Mozaik Müzesi ve Kapadokya Peri Bacaları’na 

yapılan geziler bu kapsamda ele alınabilir.   

 

2.2.4.5.2. Güzellik Duygusu: Güzellik kavramının nasıl algılandığı bir ölçüde alınan 

eğitimden etkilenmektedir. Bununla birlikte, güzelden hoşlanma insanın doğasında 

vardır. Bu nedenle, insanları seyahate yönelten etmenlerden birisi de doğal güzellikleri 

arama isteğidir. İsviçre’nin doğal güzelliklerinin turistleri çekmesi buna örnek 

gösterilebilir (Doğan 2004, 11). Çiçekler, güller, botanik bahçeleri, parklar, dağlar, 

çağlayanlar birer turizm çekim merkezi durumundadırlar. Bu açıdan bakıldığında, 

turizmin özünü doğal olarak meydana gelen güzellikler oluşturur (Yaraşlı, 2007, 30).  
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2.2.4.5.3. Dinlenme: İnsan sürekli olarak bir devinim içinedir. Dolayısıyla, doğal bir 

dinlenme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Böylece, insanlar belirli aralıklarla dinlenmek ve 

uyuyarak yorgunluklarını gidermeye çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, insanlar daha 

etkili bir dinlenme için farklı ortamlar aramaya başlamışlardır. Böylece, dinlenme isteği, 

insanları seyahate yönelten bir etmen olarak dikkate alınmaktadır. Dinlenme isteği, 

özellikle iş yaşamının oluşturduğu stres, kent koşullarının oluşturduğu gürültü, 

yorgunluk, tek düzelik gibi nedenlerle artış göstermektedir. Yapılan bir araştırmada, 

insanların en çok “temiz hava almak”, “yiyip-içmek ve uyumak”, “rahat etmek” ve 

“eğlenmek” için tatile çıktıkları belirlenmiştir. Dinlenme güdüsü, plajlar, iklim, güneş 

banyosu, yüzme ve kıyı turizminin gelişmesine olanak sağlamıştır (Doğan 2004, 11-12; 

Kozak; Kozak 2006, 73). 

 

2.2.4.5.4. Doğa: Günümüzde birçok turist, kalabalık ve gürültülü kent yaşamından 

uzaklaşmak ve tatillerini doğanın dinlendirici ve rahatlatıcı unsurları ön plana çıkaran 

destinasyonlarda konaklamak istemektedirler (Kozak; Kozak; Kozak 2006, 73; Yaraşlı, 

2007, 30). Doğa amacıyla seyahat eden turistler, konaklamalarında diğer turistlere göre 

daha kolay tatmin olmaktadırlar. Ayrıca, bu turistler kalacak yer, yiyecek-içecek ve 

gece hayatında lüks standartları aramamaktadırlar. Bununla beraber, doğa 

motivasyonuyla hareket edenler, yerel koşulları, örf ve adetleri ve yemekleri kabul edip 

beğenmeye daha yatkındırlar (Eagles, 1994, 60). Doğa içinde bulunan deniz, göl, 

orman, akarsu, iklim, bitki örtüsü gibi faktörler, doğa amacıyla seyahat eden turistleri 

cezp etmektedir. 

 

2.2.4.5.5. Eğlenme: Bu güdü, değişiklik arama ihtiyacının temelini oluşturur. Özellikle, 

dans etme, oyun oynama, zevk alınan etkinlikleri yapma, macera arama gibi etkinlikler 

insanlar için kendi başına bir çekim kaynağıdır. Bu etkinliklerin farklı yerlerde 

gerçekleştirilebilecek olması, insanları söz konusu yerlere seyahat etmeye 

yöneltmektedir (Doğan, 2004, 12; Kozak; Kozak; Kozak 2006, 73). Gece kulüpleri, 

festivaller ve karnavallar eğlenme isteğini karşılamak amacıyla oluşturulmuştur 

(Coltman 1989, 65)      

 

2.2.4.5.6. Din:  Yüzyıllardır insanları seyahate yönelten önemli etmenlerden birisi de 

dindir. Bütün dinlerde, belirli yerler, yapılar ve nesneler kutsal birer özellik taşırlar. 



 

 

88 

Dolayısıyla, insanlar kendi dinlerinin özelliklerini taşıyan bu yerleri ziyaret etmek ve bu 

yerlerin içerdiği kutsal güçten yararlanmak isterler. Bununla birlikte, bazı dinlerde, 

kutsal yerlerin belirli zamanlarda ziyaret edilmesi bir zorunluluktur. Müslümanların 

hacca gitmesi örnek olarak verilebilir. Böylece, ulu kişilerin doğup, yaşadığı ve 

öldükleri yerler, tapınaklar, kutsal kentler birer turistik çekim merkezi konumunu 

kazanmışlardır. Dinsel amaçlı turizm çekim merkezlerinin başında İslamiyet’te Mekke 

ve Medine, Hıristiyanlıkta Kudüs ve Efes gelmektedir. Ortaçağ döneminde hac, 

insanları seyahate yönlendiren en önemli seyahat güdüsüdür (Doğan 2004, 12-17).  Öte 

yandan, dini yerler ve binalar da, büyük rakamlardaki turistleri Roma’daki Vatikan’a, 

Utah, Salt Lake City’deki Mormon Tapınağı’na ve Londra’daki Westminster 

Manastırına çekmektedir (Coltman, 1989, 64). Dinsel amaçlı turizme diğer bir örnek, 

Antakya’da bulunan Saint Pierre Kilisesinden verilebilir. Hıristiyanların hac görevlerini 

yerine getirmeleri açısından son derece önemli olan Saint Pierre Kilisesine her yıl 

Haziran ayında düzenlenen törene birçok Hıristiyan katılmaktadır.  

 

2.2.4.5.7. Kültür ve Eğitim: Bu faktörün temelinde bilgi ve görgünün arttırılması söz 

konusudur. Öğrenme isteği, merak ve değişiklik arama güdüsü ile ilişkilidir. Bununla 

beraber, bilgi ve görgü artırma, çok çeşitli amaçlara ulaşmak ve beraberinde çeşitli 

güdüleri doyuma ulaştırmak için bir araç haline gelmektedir. Bazı ülkelerde ünlü ve 

etkili eğitim kurumlarının bulunması, beraberinde bu eğitim kurumlarından yararlanma 

isteğini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum uluslar arası seyahatlerin oluşmasına zemin 

oluşturmaktadır. Amerika, Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre gibi ülkeler, eğitim 

alanındaki üstünlükleriyle, her yıl binlerce öğrenciyi kendi ülkelerine çekmektedirler. 

Bununla birlikte, akademisyenlerin birbirleriyle bilgi alışverişi yapmak amacıyla 

bilimsel etkinliklerde bulunmaları ve belirli merkezlerde bunun gerçekleştirmeleri 

sonucunda kongre turizmi hareketlerine neden olmaktadır. Ayrıca, bazı ülkelerin sanat 

alanındaki üstünlükleri, beraberinde sergiler, kongreler, resim ve heykel galerileri, 

müzik ve film festivalleri, folklor gösterileri ve yarışmalar, kültür turizmi için birer 

kaynak haline gelmektedir (Gonzalez; Bello 2002, 55; Doğan 2004, 12; Kozak; Kozak; 

Kozak 2006, 19). Örneğin, antik çağ yerleşimlerini, tarih öncesi yaşamların izlerini 

yerinde incelemek ve sanatın binlerce yıllık gelişimini görmek isteyen onbinlerce turist, 

dünyanın neresinde olursa olsun o yöre veya bölgeyi ziyaret etmektedirler (Yaraşlı, 

2007, 31). 
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2.2.4.5.8. Meslek ve İş: İş seyahatleri, iş adamlarının, iş bağlantılarını gerçekleştirmek 

amacıyla yaptıkları toplantıları, konferansları ve kongreleri kapsar. Ayrıca, satış eğitimi, 

satış misyonlarını ve genel promosyon ve profesyonel iletişim çalışmalarını kapsar 

(Gonzalez; Bello 2002, 55). İş adamlarının alacakları mal ve ürünlerin tanıtımının 

yapıldığı sergi ve fuarlarda bu kapsamda ele alınan mesleki turizm hareketleridir.  

 

2.2.4.5.9. Sağlık: İlk çağlardan beri, insanları seyahate yönelten en önemli faktörlerden 

biri de sağlıktır. İnsanların sağlığının bozulması, insanlarda rahatsız edici ağrılar ve 

duyguların oluşmasına neden olmaktadır. İnsanlarda, bu durumdan kurtulmak için 

güdülenirler. Bazı yerlerin, özellikle termal, içme ve kaplıcaların belirli hastalıklara iyi 

geldiği yönündeki inanç ve söylentiler, bu yerlere olan talebi artırmaktadır. Böylece, 

insanların hastalıklardan kurtulmak için seyahate yöneldiklerini söyleyebiliriz. Sağlık 

turizminin, başlıca çekim merkezleri, tedavi klinikleri, termal banyoları, şelaleleri 

ziyaret, saunalar, sağlık çiftlikleri ve spalar şeklinde sayılabilir (Gonzalez; Bello 2002, 

55; Doğan 2004, 13). Örneğin, termal turizm amaçlı olarak Almanya ve Macaristan’a 

yılda 10 milyon kişi, Rusya’ya 8 milyon kişi, Fransa’ya yaklaşık 1 milyon kişi ve 

İsviçre’ye 800 bin kişi gitmektedir (Kozak; Kozak; Kozak 2006, 20).  

 

Sağlık turizmi üçe ayrılmaktadır. (1) Klimatizm; dağ istasyonlarında var olan temiz 

havanın iyileştirici etkisinden yararlanmayı içerir. (2) Termalizm; sağlık kurallarına 

göre oluşturulmuş, doğal su kaynaklarını kapsar. (3) Üvalizm; bazı bölgelerde yetişen 

meyve ve sebzelerin iyileştirici etkisinden yararlanmayı ve sağlık amacıyla 

kullanılmasını içerir. Her üç çeşit kür, sağlık turizmi seyahatleri kapsamında ele 

alınmaktadır. (Akat 1997, 23-24; Doğan, 2004, 13). Ayrıca, tedavi amaçlı yer 

değiştirme de sağlık turizmi içinde yer almaktadır. Son beş yılda, sağlıkla ilgili 

stratejiler, özellikle yüksek hizmet standartları sunan oteller tarafından geliştirilmiştir. 

Avrupa’da bazı konaklama hizmet birimleri sağlıklı kullanıma odaklanmıştır. Örneğin, 

sağlık merkezi, sağlık oteli ve sağlık amaçlı tatil otelleri gibi (Chen; Prebensen; Huan 

2008, 105).      

 

2.2.4.5.10. Spor: Bu faktör, eğlence, oyun, hareket etme güdülerine doyum sağlar. 

Ayrıca, kültürel açıdan da büyük önem taşımaktadır. Bazı yerler ve bölgeler, belirli 

sporların yapılabilmesi için uygun koşulları sağladığından bu amaçla yapılan seyahatler 
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için birer çekim merkezi haline gelmişlerdir. Örneğin, yamaç paraşütü yapmaya elverişli 

yerler (Ölüdeniz- Babadağ), kayak yapmak için dağların bulunduğu yerler (Uludağ-

Bursa, Palandöken-Erzurum, Erciyes-Kayseri), yüzme sporunun yapılacağı uygun deniz 

ve göller veya av sporuna uygun ormanların bulunması sayılabilir. Bununla beraber, 

spor yarışmalarının belirli aralıklarla yapılması, hem sporcuların hem de spor 

meraklılarının söz konusu yerlere gelmelerine neden olmaktadır. Bu kapsamda, turizm 

hareketlerinin önde gelen nedenleri arasında spor karşılaşmaları, dağcılık, kampçılık, 

golf, balık tutma, avcılık, uluslar arası spor ilişkileri ve olimpiyatlar yer almaktadır 

(Gonzalez; Bello 2002, 55; Doğan 2004, 13; Güzel, 2007, 109-110). Yıllık spor 

olayları, teniste  Wimbledon gibi, her dört yılda bir yapılan ve iki hafta süren 

Olimpiyatlar, büyük turist gelirleri doğurmakta ve yüzlerce izleyiciyi 

çekebilmektedirler. Büyük maratonlar şimdi onbinlerce katılımcı ve yüzbinlerce 

ziyaretçi ve seyirci çekmektedir (Coltman 1989, 64-65). 

 

2.2.4.5.11. Siyaset ve Diplomasi: Politik amaçlı seyahatlerin oluşturduğu bir faktördür. 

Daha çok, üst düzey politikacıların, devlet adamlarının, ülkelerin çeşitli sorunları ile 

ilişkilerini konuşmak amacıyla yaptıkları toplantılar ve birbirlerinin ülkelerini ziyaret 

etmelerini kapsar. Bu nedenlerle yapılan seyahatler, turizm hareketlerinin nedenlerinin 

belirli bir çeşididir (Doğan 2004, 13). Brüksel, Moskova, Washington gibi. 

 

2.2.4.5.12. Özlem Duygusu: Günümüzde insanlar, birçok farklı nedenlerle ailelerinden 

uzakta hayatlarını sürdürmektedirler. Bu durum, aile ve akrabalarından uzak yaşayan 

insanların ailelerini özlemesine neden olmakta ve onları ziyaret etmek istemeleri önemli 

bir seyahat nedeni olmaktadır. Bununla birlikte, yabancı ülkelerde çalışan işçilerin, 

tatillerini kendi ülkelerinde, ailelerinin ve tanıdıklarının yanında geçirmek istemeleri bu 

kapsamda ele alınmaktadır. Bu durum, yaz aylarında büyük bir turizm hareketinin 

oluşmasına neden olmaktadır (Doğan 2004, 14).  

 

2.2.4.5.13. İştah: İnsanları seyahate yönelten bir diğer etmen de, farklı yemek 

kültürlerini, damak tatlarını tanımaktır. Bazı yemekler, yöreye ait lezzeti ve tadı 

nedeniyle tercih edilmektedir. Bazı ülkeler ve bölgeler mutfaklarının ve yemeklerinin 

çekiciliği ile ünlüdür. Söz konusu ülkelerin yemeklerini yerinde tatma isteği, bu ülkelere 
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yapılan seyahatlerin temel nedeni olarak ele alınmaktadır (Doğan 2004, 14).  

Günümüzde gastronomi turizmi bu amaçla ilgili seyahatleri kapsamaktadır. 

 

2.2.4.5.14. Saygınlık: Seyahatler, bir ölçüde insanların toplumdaki yerini yükseltici bir 

faktör olabilmektedir. Bu bağlamda, insanların toplumdaki yerlerini yükseltmek veya 

toplumsal beklentilere uymak istemeleri nedeniyle seyahatler gerçekleşmektedir. 

Yapılan araştırmalarda, insanların içinde yaşadığı dar bir çevrede oluşan özel 

güdülerinin belirli yerlere seyahat eğilimini doğurduğunu ve ünlü tatil merkezlerine 

seyahatlerin yapılması sonucu, toplumdaki saygınlığın arttığı belirlenmiştir. 

Günümüzde snobizm olarak ele alınan bu etmen, insanların modaya uyması ve 

kıskançlık duygularını tatmin etmek için seyahat yapmalarını kapsar (Doğan 2004, 14; 

Kozak; Kozak; Kozak 2006, 74).  

 

Seyahate yönelten etmenlerin bir kaçının bir arada bulunması ile bir kişinin seyahate 

çıkması etkilenebilir. Örneğin, seyahate çıkan bir kişi, dinlenme isteği taşımakta, yeni 

yerler ve mekanlar görmeyi ümit etmekte, tarihi yerleri ziyaret etmek ve müze ve 

sergileri gezmek istemektedir. Öte yandan, turist kabul eden ülkeler, turistlerin aynı 

anda birçok güdü ve beklentilerini karşılamaya çalışmaktadırlar.          

 

Yapılan bir araştırmada, ailelerin %82.2’si dinlenme, %8.7’si eğlenme, %6.7’si 

yaşanılan çevreden uzaklaşma, %0.9’u sağlık kazanma, %0.7’si akrabaları ziyaret etme, 

%0.4’ünün kültürü artırma, %0.2’si spor yapma ve %0.2’sinin modaya uymak için tatile 

çıktıkları belirlenmiştir (Özgen, 2000, 23). DİE’nin 1986 yılında yayınladığı turizm 

istatistiklerine göre, Türkiye’ye gelen yabancıları seyahat amaçlarına göre 

ayırdığımızda en yüksek orana “eğlence-gezi, ziyaret (%93.3)” amacıyla seyahat eden 

turistler sahiptir (Kozak, 1990, 8). 

 

Ülkemize gelen turistlere dönük yapılan araştırmalarda turistlerin ülkemize gelme 

nedenlerinin %90 tatil, %52,8 kültür ve %18,7 sportif faaliyet amaçlı olduğu 

belirlenmiştir (Aydın, 2007, 6-7). Öte yandan, Devlet İstatistik enstitüsü tarafından 

2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin %52,3’ü 

gezi ve eğlence amacıyla seyahat etmektedirler. Kültür amaçlı seyahat edenlerin oranı 

%9,2, alışveriş amaçlı seyahat edenlerin oranı ise, %38,3’tür (Turanlı; Güneren 2003, 
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3). Zaman içerisinde Türkiye’de turizm çeşitlerinin arttığı ve turistlerin Türkiye’ye 

farklı amaçlarla seyahat ettiği söylenebilir.   

 

2.2.4.5.15. Kongrelere Katılım: Son yıllarda giderek artan oranda gelişmekte olan 

turizm çeşitlerinden birisi de kongre turizmidir. Her yıl giderek artan kongre 

organizasyonları nedeniyle, her kongre bir turistik hareket nedeni olarak kabul 

edilmektedir. Kongre turizmi yüksek teknolojinin kullanıldığı, kaliteli alt ve üst yapı 

olanaklarının bulunduğu yerlerde gelişebilmektedir. Öte yandan, kongrenin yapılacağı 

yerin iç yapısındaki teknik detaylar (iyi bir teknik ekip ve güvenlik sistemi) büyük önem 

taşımaktadır. Türkiye’de özellikle İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Mersin illerinde  

kongreler düzenlenmektedir (Kozak; Kozak; Kozak 2000, 22; http://www.tursab.org.tr). 

  

Dünyada, 75 milyon kişinin kongre amaçlı seyahat ettiği varsayılmaktadır. Dünyada 

uluslar arası kongre turizmi pastası, 150 milyar doları bulmaktadır. Gerçekleştirilen dev 

kongreler, organizasyonlar, büyük tanıtım olanaklarını da beraberinde getirmektedir.  

Çünkü, bu tip toplantılar ülkeyi ve toplantının yapıldığı kenti dünyanın gündemine 

taşımaktadır (http://www.tursab.org.tr). 

 

Türkiye’nin kongre ve toplantı turizminden aldığı pay net olmamakla beraber, dünya 

turizm gelirinin yüzde 30’unu kapsadığı belirtilmektedir. Buna göre, 2003 yılında, 

dünya turizm gelirinin 514,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ve kongre turizmin 

aldığı pay 154 milyar dolar civarındadır. Ülkemizde Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 

tarafından 2003 yılında gerçekleştirilen çalışmaya göre, ülkemize gelen ziyaretçi 

sayısının yaklaşık %2,48’i toplantı&konferans ve seminer amacıyla Türkiye’ye 

gelmektedir. Aynı kurum tarafından 2005 yılında yapılan araştırmaya göre, Türkiye’ye 

gelen yabancı turistlerin %2,76’sının toplantı&konferans ve seminer amacıyla geldikleri 

belirlenmiştir. Uluslar arası Toplantı ve Kongreler Birliği’ne (ICCA) göre, ülkemizin, 

dünya kongre turizmi pastasından binde 4 pay aldığı söylenebilir 

(http://www.tursab.org.tr). 

 

2.2.4.6. Motivasyon Temeli   

İnsanlar, geziye  (1) kaçış ve (2) yöneliş olan iki temel motivasyon nedeniyle çıkarlar. 

Kaçış güdüleri, insanların günlük hayatlarından birçok sıkıntı, yalnızlık duygusu, endişe 
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ve yorgunluklardan uzaklaşmak için geziye çıkmalarını kapsar. Yöneliş güdüleri ise, 

insanların belirli bir amaca erişmek için yaptıkları yolculukları içerir (Doğan 2004, 7). 

Özgen (2000, 23) ise, insanları seyahate yönelten nedenleri gezi isteği ve güneş isteği 

olarak ele almaktadır. Bu istekler zevk amacıyla yapılan seyahatlerin temel nedenidir.   

 

Geziye çıkma nedenlerinin en çok tercih edileni zevk amacıyla yapılan gezilerdir. Zevk 

amacıyla yapılan gezilerin nedenleri ikiye ayrılır. Bunlar: (1) gezinme isteği 

(wanderlust) ve (2) güneş isteği (sunlust)’dir. Gezinme isteği, insanların farklı 

kültürleri, yerleri, tarihsel değerleriyle, eski kültür kalıntılarını gezip görmek 

istemelerinin altında yatan bir etmen olduğu savunulmaktadır (Özgen, 2000, 23; Doğan, 

2004, 8). 

   

Güneş isteği ise, farklı ve daha iyi hizmetlerin, bireyin yaşadığı yerin dışında 

bulunmasından kaynaklanan ve çok çeşitli zevk seyahatlerini içeren bir kavramdır. 

Örneğin, Kanadalılar kışın tatillerini Hawai, Karaip Adaları gibi yerlerde 

geçirmektedirler. Bununla beraber, güneş isteği, kişilerin yaşadıkları yerde bulunmayan 

öğeleri içeren zevk gezileri şeklinde de ele alınmaktadır. Örnek olarak deniz kıyısında 

yapılan bir tatili verebiliriz (Özgen 2000, 23; Doğan, 2004, 8;). Bu konuda yapılan bir 

çalışmada insanları seyahate yönelten etmenlerin başında yenilik ve değişiklik arama 

olduğu belirlenmiştir (Cohen, 1972, 164-182; Özgen 2000, 23). Öte yandan, seyahatin 

nedeni ürün ve dağıtım kanalları ile de ele alınabilmektedir (Morrison, 1989, 145). 

 

Seyahatin veya tatilin bitiminde, tatilden beklentiler ve gerçekleşenler karşılaştırılır. 

Beklentiler ve gerçekleşenler birbirine ne kadar yakın ise, turist tatmini o kadar yüksek 

olur (Özgen, 2000, 23). Kısaca, tatmin müşteri beklentilerinin karşılanmasıdır (Çakıcı; 

Aksu, 2006, 53). Bieger ve Laesser (2002, 71) tarafından yapılan bir araştırmada, gece 

hayatı, konfor, partner, aile, doğa, kültür, özgürlük, spor ve güneşi içeren seyahat 

nedenleri ele alınmıştır. 

 

 

Tüketicilerin motivasyonlarına göre bölümlendirmede turistlerin turizme 

katılmalarındaki beklentileri ve eğilimleri baz alınır (Kozak 2006, 118). Bir turistin 

seyahat özellikleri; güdüler, beklentiler ve istekler (Avcıkurt 2007, 81) olarak üç şekilde 
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incelenebilmektedir. Endüstri sonrası toplumlarda beklenti olgusu, önemli bir olgu 

olarak irdelenmiştir. “Beklenti” aşaması, toplam turistik deneyimin ve aşamalarının her 

birinin yapı ve koşulları ile oldukça ilişkili bir aşamadır ve bu aşamaları birbirine 

bağlayan geri bildirim süreçlerini içermektedir. Gereksinimleri, istekleri ve beklentileri 

açısından her insan bir diğerinden farklıdır. İnsanların iç dünyası ve psiko-sosyal 

dünyası, karmaşık etmenlerin etkisi altında oluşmaktadır. Bu durum, insanların, turistik 

tüketim davranışlarında birbirinden farklılık göstermelerine neden olur (Rızaoğlu 2003, 

4-10).  

 

Turizm sektöründe turist beklentileri ve eğilimlerinin önemi büyüktür (Batman; 

Yıldırgan; Demirtaş 2000, 70). Sosyolojinin genel kavramları içinde yer alan “beklenti” 

ve “eğilim” kavramları turizm sektöründe de önemli birer fonksiyondur. “Beklenti, 

kişinin veya toplumun kültür yapısına göre farklılık ve değişkenlik gösteren ve tatmini 

arzulanan bir istektir” (Avcıkurt 2007, 150). Beklentilerin kökeninin kişisel ve kültürel 

olduğu söylenebilir. Toplumun veya belirli bir grubun kültür öğeleri, kişilerin 

beklentilerini biçimlendirerek yönlendirir. Bununla birlikte, kişisel istek, düşünce ve 

duygular da beklentilerin oluşmasında büyük bir yere sahiptir. Özellikle turist 

beklentilerinde kişisel özelliklerin rolü büyük önem taşımaktadır. Çünkü, turistin boş 

zamanını nasıl geçireceği kişisel özelliklerine göre şekillenir (Tezcan 1994, 28). 

Bununla birlikte, turist beklentilerinin oluşmasında, turistin kendi kültür çevresinin 

etkileri çok büyüktür. Örneğin, genç bir turistle, yaşlı bir turistin beklentileri birbirinden 

farklılık taşımaktadır. Bu farklılıklar, hem kişisel etkenlerden hem de kültürel 

etkenlerden etkilenirler (Batman; Yıldırgan; Demirtaş 2000, 70).  

 

Turist beklentileri nelerdir?  Örneğin, eğlenmek ve dinlenmek amacıyla yer değiştirmek, 

turistlerin temel beklentilerinden birisi olup genel bir beklentidir. Öte yandan, 

beklentiler dinamik, değişken ve çok çeşitli bir yapıya sahiptirler. Çünkü, turistin 

eğlenmek ve dinlenmek için nereye gideceği, eğlenmeden ne anladığı, dinlenmenin ne 

şekilde yapılacağı ve ne zaman gerçekleştirilmek istendiği gibi faktörler zamana, 

şartlara ve kişilere göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla, beklentiler bir çok nedene 

bağlıdırlar (Parasuraman; Berry; Zeithaml 1991; Diaz-Martin; Iglesias; Vasquez; Ruiz 

2000, 134; Batman; Yıldırgan; Demirtaş 2000, 70-73; Avcıkurt, 2007, 150). Bu 

nedenler arasında şunlar sayılabilir  (Parasuraman; Berry; Zeithaml 1991; Diaz-Martin; 
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Iglesias; Vasquez; Ruiz 2000, 134): (1) şirketler tarafından pazara açık veya kapalı 

verilen sözler (açık mesajlarla reklam, kişisel satış ve kontratlar, fiyat ve hizmetle 

ilişkilendirilen özellikler olabilir), (2) ağızdan ağıza (word of mouth) iletişimler, (3) 

geçmiş/ önceki kişisel deneyimler, (4) hizmet güçlendiriciler (kişiye bağlı hizmete 

müşteri duyarlılığını artıran kişisel faktörler) ve (5) kişisel ihtiyaçlar veya isteklerdir.  

 

Beklentilerin bölümlendirme değişkeni olarak kullanımı günümüze kadar sınırlı 

olmuştur (Diaz-Martin; Iglesias; Vasquez; Ruiz 2000, 134). Turist beklentilerinin çoğu, 

seyahate çıkma nedenleri ile ilgili bir güdüdür. Bazı turistler seyahate katılma amacına 

göre, seyahat ettikleri yerlerde ilgi çekici yapıtlar ve tarihi kalıntılar görmek isterler. 

Bazı turistler de sessiz, sakin, güzel bir ortamda dinlenmek isterler. Bazı turistler, 

eğlenmek isterler ve eğlence yerlerini tercih ederler. Bazı turistler, güneşten 

yararlanmak ve denize girmek isterler. Dolayısıyla, güzel bir kumsalda temiz bir 

denizde yüzmek isterler (Batman; Yıldırgan; Demirtaş 2000, 73).  

 

“Eğilimler, gerçekleşmemiş ama gerçekleşeceği beklenen düşünce, duygu ve tutum 

kalıplarıdır. Henüz davranış haline gelmemiş, ama davranışı belirleyen ve etkileyen 

dinamik öğelerdir.” (Batman; Yıldırgan; Demirtaş 2000, 72; Avcıkurt 2007, 151). 

Beklenti gibi eğilim de dinamik bir yapıya sahiptir. Bu açıdan beklentinin içinde eğilim 

vardır. Fakat, her eğilimde beklenti yoktur. Konuya bu çerçeveden bakıldığında 

turistlerin bazı beklenti ve eğilimlerini belirlemek olasıdır. Turistler, genelde kendi 

kültür yapısı dışındaki bir ortamda merak güdülerini, isteklerini ve heyecan duygularını 

tatmin etmek amacını taşırlar (Avcıkurt 2007, 151). Kozak’a (2006, 118) göre, söz 

konusu beklenti ve eğilimler (1) gece yaşamı, (2) konfor, (3) hoşça vakit geçirme, (4) 

doğal yaşam içinde olma, (5) kültür, (6) yerel yaşam, (7) spor ve (8) güneş şeklinde 

sıralanabilirler.  

 

Turistlerin yaşam biçimlerinden kaynaklanan beklentileri arasında, seyahat edilen 

yerlerde alıştıkları sağlık, rahatlık ve yaşam şartları vardır. Turistler, seyahat edilen 

yerler ve/veya yerlerde bu beklentilerinin karşılanmasını isterler. Bununla birlikte, 

turistler güvenlik arar ve beklerler. Turistlerin birbirlerinden farklılık gösterse de 

genellikle, sağlık, konaklama, yiyecek-içecek ve temizlik konularında beklentileri 

vardır. Turist beklentileri, turizme katılma amacıyla ilgili olup, turistlerin kişilik yapısı 
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ve sosyal mevkileriyle de ilgilidir. Turistler, sosyal baskıdan uzak, yaşlarına uygun ve 

özgür bir şekilde tatillerini yapmak isterler. Bu açıdan, turistlerin beklentilerinde 

değişiklik, hareket, statükodan kaçmak ve hoş bir sürpriz beklentisi vardır  (Batman; 

Yıldırgan; Demirtaş 2000, 74-75). 

 

2.2.4.6.1. Cohen’in Turist Tipolojisi  

Cohen’ın (1972, 164-182) turist deneyimlerine dayalı olarak yaptığı sınıflandırma, 

literatürde oldukça geniş bir şekilde yer almıştır. Öte yandan, Avcıkurt’a (2007, 17) 

göre, Cohen’in turist tiplemesi, turistik seyahat düzenlemelerine, turistlerin güdüleri, 

zevkleri ve beklentilerine göre farklılık göstermektedir. Johns ve Gyimothy (2002, 316) 

ile Decrop ve Zıdda’ya  (2008, 85) göre, Cohen’in sınıflandırmasında: (1) örgütlenmiş 

kitle turisti, (2) bireysel kitle turisti, (3) araştırıcı ve (4) başıboş turist yer almaktadır. 

Bunlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir (Cohen 1972; Doğan 2004, 9; Avcıkurt 

2007, 16;): 

 

2.2.4.6.1.1. Örgütlenmiş Kitle Turisti (Organized mass tourist): Bu turist tipi, alıştığı 

durumların dışına çıkmaktan en az hoşlanan tiptir. Bu turist tipi, genellikle bir paket tur 

satın alır. Turistin kendisi hiçbir şeye karar vermez. Kendisi için hazırlanan ve kendi 

ülkesindeki koşulları içeren çevrenin dışına çıkmaz. Bu turist tipi için yenilik en alt 

düzeydedir. 

 

2.2.4.6.1.2. Bireysel Kitle Turisti (Individual mass tourist): Turist, acenta kanalıyla, 

zamanını nasıl geçireceği konusunda kısmen de olsa, karar verme olanağına sahiptir. Bu 

turist tipi için, kendi ülkesinin koşullarını sağlayan yerler büyük önem taşımaktadır. Bu 

turist tipi için de yenilik pek istenen bir seyahat özelliği değildir. 

 

2.2.4.6.1.3. Araştırıcı Turist (Explorer): Turistin kendisi gezisini düzenlemektedir. 

Kalıplaşmış düzenin dışına çıkmaya çalışır. Koşulların rahat olmasını ve ulaşım 

araçlarının güvenli olanlarını tercih eder. Yenilik isteği yüksek olmakla beraber, kendi 

ülkesindeki yaşam biçiminin kalıplarını ve rahatlığını aramaktadır. 

 

2.2.4.6.1.4. Başıboş Turist (Drifter): Kendi ülkesindeki yaşam biçimi ve kalıplarından 

en çok uzaklaşan turist tipidir. Bütün geziyi yalnız kendi çabasıyla yapmaktadır. 
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Bununla birlikte, seyahat ettiği ülkenin insanlarıyla birlikte olup, onlar gibi yaşamaya 

çalışmaktadır. Onların kültürlerini, gelenek ve göreneklerini ve alışkanlıklarını 

paylaşmak istemektedir. Yenilik isteği en yüksek düzeydedir. 

 

2.2.4.7. Bilgi Arama Temeli  

Turistler, bilgiyi “içsel” veya “dışsal” kaynaklardan elde ederler. Bu açıdan turistin 

bilgiyi nereden elde ettiğine göre bölümleme yapılabilir. Örneğin, bir turist, tatili için 

ihtiyaç duyduğu bilgiyi seyahat acentasından, internetten veya arkadaşlarından elde 

edebilir (Kozak 2006, 118).  Güzel (2007, 120), Türkiye’ye gelen turistlerin 

seyahatlerini planlarken en çok yararlandıkları bilgi kaynaklarının seyahat acentaları 

veya tur operatörleri olduğunu belirtmektedir.  

  

Halifax adlı bir seyahat sigortası şirketinin 2004 yılında İngiliz tatilcilere dönük yaptığı 

bir araştırmada, bir çok kişinin tatil yapmak istediği yeri izlediği filmlerden etkilenerek 

seçtiği sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, The Daily Telegraph gazetesinde yayımlanan 

araştırmaya göre, turistlerin %25’inden fazlası, tatil yapacakları yeri, okuduğu bir 

kitaptan veya izlediği bir filmden etkilenerek seçmektedirler (Güzel, 2007, 107-108).  

 

2.2.4.8. Beslenme ve Sağlık Durumları 

Tüketicilerin beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumları dikkate alınarak yapıldığı 

bölümlendirme şeklidir. Bu bölümlemede ele alınan kriterler şunlardır. (1) Çocuklar (0-

6 aylık bebekler, 7-12 aylık bebekler v.b.), (2) diyet, (3) engelli insanlar, (4) gençler, (5) 

orta yaşlılar, (6) sağlık durumu ve (7) yaşlılardır (Kozak 2006, 112). 

 

2.2.5. Turizmde Pazarlama Karması Ele Alınarak Yapılan Bölümlendirme 

Bu bölümleme şeklinde, “tüketicilerin fiyat, fiyat ayarlamaları, ürün nitelikleri, aracılar, 

perakende reklam ve satışları arttırıcı çabalar gibi farklı pazarlama etmenlerine karşı 

duyarlılıkları dikkate alınır.” (Rızaoğlu 2004, 154). Kısaca, bu bölümlemede 

tüketicilerin pazarlama karmasına karşı tepkileri baz alınmaktadır. Bu bölümleme 

şeklinin amacı, tüketicilerin hangi pazarlama karmasına karşı duyarlı olduklarının 

belirlenmesi ve tüketicilerin ayırıcı özellikler taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesidir. 

Bu bölümleme şekli (1) fiyata göre, (2) ürüne göre ve (3) dağıtım kanalına göre 

bölümleme şeklinde gerçekleştirilmektedir (Rızaoğlu 2004, 146-154). Fiyata göre 
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bölümlendirme fayda bölümlendirmesi altında ele alındığından, burada sadece ürün ve 

dağıtım kanalı değişkenleri irdelenmiştir.  

    

2.2.5.1. Ürün Değişkeni  

Bu bölümleme şeklinde tüketiciler, ürünün belli bir boyutu ele alınarak 

bölümlendirilirler. Daha sonra her pazar bölümüne bir ad verilir. Örneğin, kayak pazarı, 

sağlık amaçlı gelen turistlerin oluşturduğu pazar, paket tur pazarı, kumar pazarı gibi 

(Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri; 2002, 290). Aynı coğrafi bölgede olup, 

cinsiyetleri ve yaş grupları aynı olan, aynı gelir düzeyinde ve statüde olan müşterilerin, 

aynı ürünün farklı markalarını tercih ettikleri belirlenmiştir (Mucuk 2000, 245). 

Böylece, aynı cinsiyeti taşıyıp, aynı yaş grubunda olan kişilerin satın alma sırasında 

farklı davranışlar sergilemeleri, ürünle ilgili farklı bilgilere sahip olmalarına, ürüne olan 

bağlılıklarının ve üründen beklenen faydanın farklı olmasına bağlı olduğu söylenebilir. 

 

Sektörde ürün veya markaya dayalı olarak pazarın bölümlendirilmesine sıklıkla 

başvurulmaktadır. Tek ürüne örnek olarak Holiday Inn Otelleri verilebilir. Ancak, ürüne 

dayalı pazar bölümlendirmenin tek başına kullanılması önerilmemektedir. Burada 

dikkate alınması gereken diğer kavramlar müşteri ihtiyaç ve istekleridir (Morrison 1989, 

155; Çakıcı 2000, 161; Rızaoğlu 2004, 155). Örneğin, restorana giden birçok müşteri iyi 

bir atmosfer ve hızlı servis bekleyebilir. Bazı müşteriler yiyeceğin tadı ve 

besleyiciliğine önem vermektedir (İçöz 2001, 179).  

 

Ürüne dayalı bölümlendirme, farklı fiyat noktalarında ürün sağlama ve daha geniş 

coğrafi noktalarda rekabet etme yolu ile, Marriott’ın konaklama pazarında sahip olduğu 

payı büyütmesine yardımcı olmuştur. Ürün bölümlendirme stratejisi ile, Marriott, 

mevcut müşterileri tarafından  daha çok tercih edilmiş ve fiyat ve coğrafi açıdan 

ulaşılamayan yeni müşterilere de ulaşma şansı yakalamıştır (Powers 1990, 319-320).  

 

2.2.5.2. Dağıtım Kanalı  

Coltman (1989, 183), turizm pazarının bölümlendirilmesinde temel değişkenlerin yanı 

sıra, dağıtım kanallarının da bölümlendirme değişkeni olarak kullanılabileceğini öne 

sürmektedir. Hizmet işletmeleri için dağıtım kanalı seçenekleri iki ayrı strateji altında 

toplanabilir. Birincisi, doğrudan dağıtım, ikincisi ise, aracıların yer aldığı dolaylı 
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dağıtımdır. Aracılar kanalıyla dağıtım, acenteler ve komisyoncular, elektronik dağıtım 

kanalları (CRS) ve franchising yoluyla gerçekleşmektedir (Öztürk 2003, 53-62). 

Dağıtım kanalındaki aracıların bilet kesme, kongre ve toplantı organize etme, karşılama 

hizmetlerini yerine getirme ve teşvik seyahatleri planlama gibi işlevleri yerine 

getirmesine göre gruplandırmak gerekmektedir (Çakıcı 2000, 161). Kısaca, bu 

bölümleme şeklinde, kullanılan aracı işletmeler veya yerine getirdikleri işlev ve ortak 

özelliklere göre aracıları gruplandırmayı ele alır. Bu bölümlemede öncelikle turistler 

bölümlendirilmelidir. Daha sonra, dağıtım kanalı değişkenlerinden olan seyahat acentası 

veya tur operatörünün kullanılmasıyla bölümleme yapılmalıdır (Çakıcı 2000, 161; 

Çakıcı; Kozak; Azaltun ve Diğerleri 2002, 290). Örneğin, Aksöz (2003, 61-62) 

tarafından yapılan araştırmada, araştırmaya katılan seyahat acentaları yöneticilerinin, 

%95’i pazar bölümlendirme çalışmalarını gerçekleştirmektedirler.   

 

2.3. TURİZM LİTERATÜRÜNDE PAZAR BÖLÜMLENDİRME  
        YAKLAŞIMLARI 
 

Pazar bölümlendirme, stratejik pazarlamada kabul görmüş bir araçtır (Mudambi; Baum 

1997, 29; Dolnicar 2004, 244). Son yirmi yılda araştırmacılar, bölümlendirme 

çalışmalarında sıklıkla iki temel yöntemi kullanmışlardır: (1) öncül (a priori) 

bölümlendirme ve (2) post hoc bölümlendirme (Formica; Uysal 1998, 17; Litvin 2000, 

346; Chen 2003a, 179; Sirakaya; Uysal; Yoshioka 2003, 294; Dolnicar 2004, 244; Neal 

2005, 4; Tsiotsou 2006, 16). Kullanılan analitik teknikler açısından, öncül (a priori) ve 

post hoc bölümlendirmeler tanımlayıcı ve tahmin edici metodlar olarak tanımlanırlar 

(Chen 2003b, 312; Kim; Jogaratnam 2003, 262). Bir pazar bölümlendirme kararı 

alındığında iki önemli soruya cevap verilmelidir. Birincisi, pazarı bölümlendirmek için 

hangi metodun kullanılacağıdır. İkincisi ise, pazarın hangi temelde 

bölümlendirileceğidir (Neal 2005, 4).  

 

Kullanımda olan iki temel bölümlendirme yaklaşımına bakıldığında, kavramsal 

yaklaşımların bir sistematiği kurulabilir. Bu sistematik Tablo 2.5’te özetlenmiştir. 

Sistem, temel bölümlendirme yaklaşımlarının sıralı bir biçimde işlenmesine dayalıdır. 

Açıkça, bu sistematik, iki temel blokun aynı anda uygulanmasını mümkün kılmak için 

kolay bir biçimde daha fazla geliştirilebilir (Dolnicar 2004, 245). 
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Pazar bölümlendirme araştırmalarının turizm alanında uzun bir geçmişi vardır. 

Pazarlama aktivitelerini çekici alt pazarlara yöneltmek için turizm pazarını daha iyi 

anlamak ve hem öncül (a priori) hem de veriye dayalı veya post-hoc veya takip eden 

(posteriori) türünden araştırmalar sık sık yapılmaktadır. Pazar bölümlendirmesinin 

temel fikri, benzer ilgilere, örneğin, seyahat davranışına, seyahat motivasyonlarına ve 

harcama eğilimlerine sahip turist grupları belirlemek veya tanımlamaktır (Kim; 

Jogaratnam 2003, 262; Dolnicar 2006). 

 

Tablo 2.5. Bölümlendirme Yaklaşımları İçin Bir Sistem  
Hangi Grup Daha Önce Tanımlanmıştır? 

Bir öncül veya sağduyu kriteri tarafından 
belirlenmiş toplam turist nüfusunun bir alt 
grubu 

Veriye dayalı bir yöntemle belirlenmiş 
toplam turist nüfusunun bir alt grubu 

Kavram 1 
-Sağduyu (commonsense) 
-Bir öncül bölümlendirme (a priori) 

Kavram 2 
-Veriye dayalı 
-Sonraki (a posteriori)  
-Post-hoc 

Daha sonra hangi gruplar keşfedilmiştir? 
Bir öncül veya sağduyu kriteri tarafından 
belirlenmiş toplam turist nüfusunun bir alt 
grubu 

Veriye dayalı bir yöntemle belirlenmiş 
toplam turist nüfusunun bir alt grubu 

Kavram 3 
-Sağduyu / 
sağduyuya dayalı 
bölümlendirme 

Kavram 4 
-Veriye dayalı / 
sağduyuya dayalı 
bölümlendirme 

Kavram 5 
-Sağduyuya dayalı / 
veriye dayalı 
bölümlendirme 

Kavram 6 
-Veriye dayalı / 
veriye dayalı 
bölümlendirme 

Kaynak: Dolnicar, Sara; “Beyond “Commonsense Segmentation”: A Systematics of  
               Segmentation Approaches in Tourism”, Journal of Travel Research, Vol. 42,  
               2004, s. 245.  
 

Dolnicar (2006) yaptığı çalışmada, turizm alanında yapılan bölümlendirme 

çalışmalarının %75’inin psikografik yapılarla, %21’nin ise, davranış yapılarıyla 

yapıldığını ortaya koymuştur. Psikografik çalışmalar ağırlıklı olarak faydalar, 

motivasyonlar ve tercihlerden oluşan ölçekler kullanmışlardır. Çalışmaların sadece 

%3’ü davranış veya psikografik yapılar yerine farklı değişkenler kullanan karışık 

yaklaşımlar uygulamışlardır. 

 

Son 25 yılda yapılmış veriye dayalı çalışmalar incelendiğinde turizm araştırmacılarının 

bölümlendirme temeli olarak güçlü bir biçimde ordinal veri kullandıkları belirlenmiştir. 

Daha sonra, kümeleme yapmadan önce ön veri işlemi yaptıkları (özellikle faktör analizi 
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kullanarak), belirli algoritmaları seçtikleri (özellikle k-means ve ward’s kümeleme) ve 

bulunan bölümler arasındaki farklılıkları bölümlendirme temeline dahil edilmeyen 

özellikler bazında inceleyerek (genellikle Anova yoluyla) bulunan çözümlerin 

geçerliliğini kontrol ettikleri görülmüştür (Dolnicar 2006). 

 

2.3.1. Öncül (a priori) Bölümlendirme Metodu 

Turizm ve konaklama endüstrilerinde ve akademik alanda öncül (a priori) 

bölümlendirme çalışmalarının uzun bir tarihçesi vardır (Dolnicar 2004, 244). Öncül “a 

priori” bölümlendirme, pazarı bölümlendirmek için kullanılan, değişken kriteri önceden 

bilinen bir yöntemdir (Yavuz; Baloğlu; Uysal 1998, 5; Bieger; Laesser 2002, 69;  

Sirakaya; Uysal; Yoshioka 2003, 294; Tsiotsou 2006, 16). Bu yöntemde, bir kategorik 

değişken (milliyet, yaş, cinsiyet gibi) tanımlayıcı olarak seçilir ve ilgi alanları 

(demografik özellikler ve seyahat özellikleri) arasındaki benzerlikler ve faklılıklar 

belirlenmeye çalışılır (Formica; Uysal 1998, 17; Yavuz; Baloğlu; Uysal 1998, 5; Litvin 

2000, 346; Chen 2003a, 179; Lee; Morrison; O’Leary 2006, 577).   

 

Öncül (priori) bölümlendirme, tüketici gruplarını müşteri tüketim değişikliklerine veya 

ürün kategorisinin kullanımına göre genel kabul görmüş bir sınıflama / küme yöntemi 

ile parçalara ayırmaktır (Neal 2005, 4). Öncül (priori) bölümlemeye örnek olarak şu 

sınıflandırma şemaları verilebilir (Neal 2005, 4; Tan; Lo 2008, 343-344; ): (1) Standart 

Coğrafi / Endüstriyel Sınıflandırma (SIC) grupları, (2) coğrafi bölgeler veya satış 

bölgeleri, (3) temel demografik gruplar (örneğin, cinsiyet, yaş, ev hanesi yapısı), (4) 

satınalma veya kullanım grupları (çok yoğun (heavy) kullanıcılar, az (light) kullanıcılar, 

kullanmayanlar), (5) değerler ve yaşam biçimi sistemi (Value and Life Styles (VALS)) 

ve (6)  posta kodu pazarlarına göre potansiyel ölçüm indeksi olarak ta adlandırılan 

(Potential Rating Index by Zip Markets (PRIZM)) coğrafi bölümleme (Kotler; Keller 

2006, 249) veya benzer coğrafi demografik (geodemographic) sınıflama sistemleri. 

Bununla beraber yöntem, temel olarak araştırmacının varsayımlarına bağlı olduğundan, 

dolayısıyla müşteri gruplandırmaları hakkında yanlış yönde bilgi verdiği yönünde 

eleştirilmektedir. 

   

Örneğin, Yavuz, Baloğlu ve Uysal (1998, 5) tarafından yapılan, Kuzey Kıbrısı ziyaret 

eden Avrupalı ve Türk turistlerin seyahat davranışlarını ve ziyaretçi özelliklerini 



 

 

102 

açıklamayı amaçlayan çalışmada öncül (priori) bölümlendirme yaklaşımı kullanılmıştır. 

“Posteriori” bölümlendirmenin tersine, öncül bölümlendirme çoklu (multivariate) 

metoda bağlı değildir. Bu bölümlendirmede pazar hakkında önceden bilgi olduğu 

varsayılır. Öncül bölümlendirme metoduna göre yapılan diğer bir çalışma, Bonn, Furr 

ve Uysal (1992, 50) tarafından yürütülmüştür.  

 

Bir pazarı bölümlendirmede öncül (priori) metod kullanıldığında akılda tutulması 

gereken birçok uyarı vardır. Önemli olanlardan bir kaçı aşağıdadır (Neal 2005,4-5): 

 

(1) Toplumlar dinamiktir. Üç veya dört yıl önce yapılmış ve geçerliliği kabul 

edilmiş çalışmalar bugün belki uygun değildirler. Bölümlerin pazarlama karmasındaki 

değişikliklere uygun olup olmadıkları ve geçerlilikleri periyodik olarak yapılacak 

çalışmalarla yeniden kontrol edilmelidir.  

 

(2) Öncül (priori) bölümlendirme tembel düşüncenin veya düşük araştırma 

bütçelerinin ikamesi olarak kullanılmamalıdır. Yanlış bölümlendirilmiş bir pazar, kitle 

pazar varsayımlarından daha kötüdür.  

 

(3) Bazı öncül (priori) kriterlere bağlı pazar bölümleri güvenilir olmayabilir. 

Bilgisayar pazarına ve bu pazardaki bölümlerde son beş yılda yaşanan değişiklikler çok 

iyi bir örnek olabilir.   

 

(4) Farklı bölümler olmayabilir. Örneğin, normal kurşunsuz benzin şimdi bir 

üründür / maldır. Bir ürün kategorisinde çok küçük farklılıklar varsa küçük bir fiyat 

rekabeti bölümlendirme stratejisini ortadan kaldırabilir. 

 

 

2.3.2. Post-Hoc (Posteriori) Bölümlendirme Metodu  

Latince post hoc, ergo propter hoc’un “ondan sonra, dolayısıyla onun yüzünden” 

deyiminin kısaltılmış halidir (Uğurlu, 2007). “Post hoc veya posteriori” bölümlendirme, 

farklı gruplar hakkında bilgi olmadığında ve bir grup değişken, bölümlendirmenin 

temeli olarak kullanıldığında yapılır (Tsiotsou 2006, 16). Post hoc çalışmalar, daha önce 

büyüklüğü ve sayısı bilinmeyen bölümleri ortaya çıkarır ve faktör-kümeleme analizi 
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içerirler (Formica; Uysal 1998, 17; Sirakaya; Uysal; Yoshioka 2003, 294). Post hoc 

bölümlendirmede, demografik, psikografik ve seyahat özelliklerini ve diğer ilgili 

değişkenlere göre tanımlanmış farklı kümelere ayırmak için, bir grup değişken 

(motivasyon) temel olarak kullanılır (Litvin 2000, 346; Chen 2003a, 179; Lee; 

Morrison; O’Leary 2006, 577). 

 

Bir temel post hoc bölümlendirme, tanımlayıcı değişken olarak adlandırılan çok sayıda 

esas olmayan temel değişkenlerden elde edilen bölümleri daha iyi tanımlamak ve 

anlamak için kullanılırlar (Neal 2005, 5; Dolnicar 2006). Post Hoc bölümlendirme özel 

olarak bir pazarı bölümlendirmek için yapılmış araştırma çalışmasının ampirik 

sonuçlarından elde edilir. Bu çeşit bir çalışmadan elde edilen bölümler bazı temel soru 

setlerine cevap vermiş müşterilerin bir araya getirilmesi yoluyla oluşurlar (Neal 2005, 5, 

Tan; Lo 2008, 344) ve müşterilerin verdiği cevapların ne denli benzer veya benzemez 

olduğunu ortaya koyarlar (Tan; Lo 2008, 344).  

 

Bir Post Hoc bölümlendirme çalışmasında araştırmacıyı bekleyen en kritik soru 

bölümlendirme için seçilecek temel değişkenlerin seçimidir. Geçerli değişken setinin 

seçimi akıllı ve ürün tecrübesi olan araştırmacı gerektirir. Örnekler arasında şunlar 

vardır: ürün davranış tercihleri, değerler, ürün satınalma kalıpları, aranılan faydalar, 

marka tercihleri, fiyat duyarlılığı, marka bağlılığı, sosyoekonomik statü, fırsatlara olan 

eğilim, yaşam tarzları, kişinin kendi çevresine olan davranışları ve bakış açısı, kişisel 

imaj ve satıcı bağlılığı (Neal 2005, 5). 

 

Genelde, geleneksel post hoc bölümlendirme çalışması yapmak için dört ana yöntem 

vardır. Bunlar: (1) kümeleme (cluster) analizi, (2) uygunluk (correspondence) analizi, 

(3) araştırma prosedürleri ve (4) Q-Tipi faktör analizi (Neal 2005, 6). 

 

Kümeleme analizi prosedürü büyük bir farkla en popüler olanıdır. Uygunluk 

(correspondence) analiz prosedürleri uygulamalı pazarlama araştırmaları alanında biraz 

popülariteye sahiptir. Özellikle büyük veri tabanlarını bölümlere ayırmak için araştırma 

prosedürleri büyük oranda kullanılmaktadır. Q-tipi faktör analizine en düşük kredi 

verilmekte ve çok az kullanılmaktadır (Neal 2005, 6). 
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Jurowski, Uysal ve Noe (1993), ABD’de Virgin Islands Ulusal Park’ı ziyaret eden 

turistlerin özelliklerini tanımlamak için posteriori bölümleme kullanmışlardır. Bu 

çalışmalarında, (1) turizm hizmetleri ve imkanları ile ilgilenenler (a Consumptive/tour 

type of traveler) ve (2) vahşi hayattan daha çok zevk alan ve insan yapımı imkanlardan 

daha az zevk alanlar (a Conservationist type of traveler) olarak iki küme 

tanımlamışlardır (Formica; Uysal 1998, 17).  

 

Bir pazarı bölümlendirmede post hoc bölümlendirme metodu kullanıldığında akılda 

tutulması gereken birçok uyarı ve gözlemler vardır. Önemli olanlardan bir kaçı 

aşağıdadır (Neal 2005,6): 

 

(1) Veri analizi aşaması tamamlanıncaya kadar bölümlerin sayısı ve büyüklüğü 

bilinemez. 

 

(2) Veri analizi aşaması tamamlanıncaya kadar örneklemin bölümlendirilirliği 

(ve örneklemin alındığı evren) bilinemez. 

 

(3) Veri analizi aşaması tamamlanmadan bölümlerin sağlamlığı ve homojenliği 

bilinemez.  

 

(4) Çalışmanın veri analizi aşaması tamamlanmadan temel post hoc 

bölümlendirme çalışmasından elde edilen sınıflandırma modellerinin büyüklüğü ve 

karmaşası öngörülmez ve bilinemez.   

 

(5) Yönetimin fikir birliğini elde etmek için çalışmanın başında yeterli zaman 

harcanmalıdır. Temel değişkenleri elde etmek için önceki çalışmaları, ikincil veri 

kaynaklarını ve kalitatif araştırma kaynakları kullanılmalı ve 

 

(6) Bölümlerin yanlış tanımlanması başka bir olasılıktır ve çalışmadaki hata 

kaynakları tespit edilerek ve tarif edilerek ortaya konulmalıdır.  
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2.3.3. Pazar Bölümlendirmede Son Gelişmeler 

Pazar bölümlendirme araştırmalarında 1995’ten beri bazı ilginç gelişmeler olmuştur. 

İlginç bazı modeller geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu modellerden bazıları şunlardır 

(Neal 2005, 6):  

 

(1) Çok boyutlu (Multidimensional segmentation) bölümleme,  

(2) Yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks) 

(3) Bulanık (Fuzzy or Overlapping clustering) kümeleme ve  

(4) Olaylara, Oluşumlara (Occasion-based segmentation) bağlı bölümleme  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM 

 

YAZ TATİLİNDEN BEKLENEN FAYDALARA GÖRE  TURİST PAZARININ 
BÖLÜMLENDİRİLMESİ: ANTALYA’DA YAPILAN BİR ARAŞTIRMA   

 

Birinci ve ikinci bölümlerde ele alınan konularla ilgili tezde kapsamlı bir literatür 

taraması ve irdelemesi yapılmış ve tartışılmıştır. Ayrıca, ikinci bölümde, turistlerin yaz 

tatilinden bekledikleri faydalarla ilgili yapılan çalışmalar da incelenmiştir. Böylece, 

araştırmanın uygulanmasını gerçekleştirecek alt yapı oluşturulmuştur. Üçüncü bölümde 

ise, öncelikle araştırmanın konusu, amacı ve önemi, problemi, sınırlamaları ve yöntemi 

ele alınmıştır. Daha sonra, araştırmadan elde edilen verilerin analiz sonuçları 

doğrultusunda, araştırma bulguları ve değerlendirmeleri sunulmuştur.  

 
 
3.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU  

Tezin konusunu, yaz tatilinden beklenen faydalara göre turist pazarının 

bölümlendirilmesi oluşturmaktadır. Tezin teorik kısmında turist pazarını bölümlendirme 

kriterleri incelenmiştir. Tezin saha araştırması kısmında ise, Antalya’ya yaz döneminde 

gelen turistler tatilden bekledikleri faydalara göre ayrılan bölümler, turistlerin 

demografik ve seyahat özellikleri doğrultusunda ilişkilendirilmiştir.   
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3.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Araştırmanın temel amacı; Antalya’yı ziyaret eden turist pazarını, yaz tatilinden 

bekledikleri faydalara göre birbirine benzeyen gruplara ayırmak ve bekledikleri faydalar 

açısından farklı turist profillerini ortaya koymaktır. Alt amaç olarak ise, araştırma 

sonucunda elde edilen bulguların, turizm işletme/pazarlama yöneticilerine, turistlerin 

beklentilerine odaklı, turistik mal ve hizmetlerini üretmelerine, konumlandırmalarına ve 

pazarlamalarına katkı sağlamaktır.  

 

Yabancı literatürde beklenen fayda ile ilgili yapılan birçok çalışma mevcuttur. Örneğin, 

yaz tatilinden beklenen faydalar (Loker; Perdue 1992), kırsal alanları ziyaret eden 

turistlerin tatilden bekledikleri faydalar (Kastenholz; Davis; Paul 1999; Frochot 2005)  

ve genel olarak tatilden beklenen faydalar (Woodside; Jacobs 1985; Gitelson; Kerstetter 

1990; Tian; Crompton; Witt 1996; Formica; Uysal 1998; Anderson; Prentice; Watanabe 

2000; Sarıgöllü; Huang 2005) dikkate alınarak turist pazarını bölümlere ayıran birçok 

araştırma mevcuttur. Türkiye’de ise, beklenti odaklı pazarın bölümlendirilmesi ile ilgili 

ilk çalışma Öztürk (2001) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak bu çalışmanın genel  

olması ve örnekleminin küçük olması sebebiyle, turistlerin tatilden bekledikleri 

faydaları ortaya koyması açısından yetersiz kalmaktadır. Bu açıdan mevcut çalışma, 

Antalya’ya yaz döneminde gelen ziyaretçilerin tatilden beklentilerini ortaya koymak ve  

bu konudaki bir boşluğu doldurması açısından büyük bir öneme sahip olduğu 

söylenebilir.  

 

Türkiye’de birbirinden farklı çekiciliklere sahip birçok destinasyon vardır. Bu 

destinasyonların hitap edebilecekleri turist profilleri birbirlerinden farklılık 

gösterebilmektedir. Dolayısıyla, her adımda ayrı bir kültür ve doğa zenginliğini 

bünyesinde barındıran ve dört mevsim turizm sektörünün canlılığını koruyabileceği bir  

destinasyon olan Antalya’da, turistlerin ne tür bir fayda beklentisi ile hareket ettiklerini 

bilmek, turizm pazarlama yöneticileri açısından son derece önemlidir. Yöneticiler, elde 

edilen bu bulguları kullanarak, söz konusu faydaları sağlayacak mal ve hizmetler 

geliştirebilir ve turistlerin  ihtiyaçları daha iyi karşılanabilir.   
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3.3. ARAŞTIRMA PROBLEMİ  

“Problem, araştırma amacının formelleşmesi ve şekillenmesidir” (Nakip 2003, 40). 

Diğer bir ifadeyle, araştırmacının cevap aradığı soru, giderilmesi istenen güçlük, 

“problem” olarak tanımlanır (Erkuş 2005, 43). Kısaca, problem, bize neyin 

cevaplanacağını gösterir (İslamoğlu 2002, 38). 

 

Öte yandan, iyi bir araştırma probleminin taşıması gereken iki ölçüt vardır. Bunlar; 

genel ve özel ölçütlerdir. Genel ölçütler: (1) çözülebilir ve görgül yollarla incelenebilir 

olması, (2) yenilik getirmesi, (3) önemli olması, (4) sınırlanabilmesi, (5) açık ve yalın 

bir şekilde ifade edilebilmesi ve anlaşılabilmesi ve (6) değer yargısı içermemesidir.  

Özel ölçütler ise, araştırmacıda bulunması gereken özellikleri kapsar. Bunlar; (1) 

araştırmacının alanda yeterliliği, (2) yöntembilim yeterliliği, (3) zaman ve olanak 

yeterliği ve (4) ilgi, merak, güdü, yaratıcılık gibi psikolojik özelliklerin yeterliliğidir 

(Erkuş 2005, 44-46).  

 

Araştırmanın problemlerine ilişkin cevap arayacağımız beş sorumuz vardır. Söz konusu 

sorular aşağıda belirtilmiştir.  

 1. Antalya’da tatil yapan turistlerin yaz tatilinden bekledikleri faydanın boyutları 

nelerdir?  

2. Antalya turist pazarı, yaz tatilinden beklenen faydaya göre kaç bölümden 

oluşmaktadır? Bu bölümlerin profilleri nasıldır?   

3. Yaz tatilinden beklenen fayda boyutları, Antalya’da tatil yapan turistlerin 

demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir?  

4. Yaz tatilinden beklenen fayda boyutları, Antalya’da tatil yapan turistlerin 

seyahat özelliklerine (tripografik) göre farklılık göstermekte midir? ve  

 5. Antalya’da tatil yapan turistlerin yaz tatilinden algıladıkları tatmin düzeyi 

nedir? 

 

3.4. ARAŞTIRMANIN SINIRLAMALARI 

Araştırmanın sınırları şu şekilde ele alınmıştır:  

1. Araştırma, Antalya’da tatilini yapıp ülkesine dönen turistler üzerinde 

yapılması ve uygulamanın Antalya Hava Limanında yapılması ile sınırlandırılmıştır.  
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2. Araştırmada kullanılan anket formu Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce 

dilleri ile sınırlandırılmıştır.  

3. Araştırma, 2006 yılında Antalya’ya gelen yabancı turistlerin milliyetleri ve 

sayıları baz alınarak belirli bir kota belirlenerek sınırlandırılmıştır.  

4. Araştırmamıza katılan Türk vatandaşlarının, Türkiye dışında ikamet ediyor ve 

çalışıyor olmaları şartı aranmıştır.    

5. Araştırmanın zaman ve maddi olanakları uygulamayı sınırlandırıcı faktörler 

olarak kabul edilmiştir.  

6- Toplanan nicel verilerin güvenirlik ve geçerliliği, araştırmada kullanılan 

anketin özelliklerine bağlı olması ile sınırlıdır. 

 
3.5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Araştırma yöntemi başlığı altında şu konular ele alınmıştır. Araştırma yöntemini 

oluşturan araştırma değişkenleri ve ölçümü, araştırmanın  türü, ana kütle ve örneklem, 

veri toplama yöntemi,  geçerlilik ve güvenirlilik (ölçeklerin kapsam geçerliği, ölçeklerin 

yapı geçerliği ve ölçeklerin güvenirliği), ön uygulama, anketin uygulanması ve verilerin 

analizine  yönelik açıklamalara yer verilmiştir 

 

3.5.1. Araştırma Değişkenleri ve Ölçümü 

Araştırmanın temel değişkenini, yaz tatilinden beklenen faydalar oluşturmaktadır. 

Tatilden beklenen faydalar bir tatil yapma neticesinde tüketicinin sağlayacağı yararları 

ifade etmektedir ve turistlerin seyahat motivasyonları ve destinasyondaki imkanlar, 

çekicilikler, etkinlikler (aktiviteler) ve hizmetler ile yakından ilgilidir. Tatilden beklenen 

faydalar, konu ile ilgili yazın taraması sonucu oluşturulan ve yaz tatilinden beklenen 

tüm faydaları kapsayan bir ölçek ile ölçülmüştür. Ankette turistlerin seyahat 

motivasyonları ve demografik özellikleri hakkında da bilgi toplanmıştır. 

 

3.5.2. Araştırmanın Türü 

Araştırma türleri, amaçlarına göre, üç şekilde sınıflandırılabilmektedir. Bunlar; (1) 

keşifsel araştırma, (2) tanımlayıcı araştırma ve (3) nedensel (neden-sonuç ilişkisi 

araştıran) araştırmadır  (Nakip 2005, 22).  
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Araştırmamız, turistlerin yaz tatilinden beklentilerini ve bu beklentilere göre turist 

profilini ortaya koymayı amaçlamasından dolayı tanımlayıcı bir araştırmadır. Ancak, 

araştırmamızda keşfedici ve tanımlayıcı araştırma modellerinin her ikisi kullanılmıştır 

diyebiliriz. Çünkü, keşfedici araştırmalar; “ilişki bulmaya, durum belirlemeye, 

okuyucuya bilgi vermeye yönelik araştırmalardır” (Seyidoğlu 2000, 34). Tanımlara, 

istatistiksel verilere, ölçümlere, gözlem, mülakat ve anketlere, deneylere dayanarak 

belirli konularda bilgi üretmeyi amaçlarlar (Seyidoğlu 2000, 34). Keşifsel araştırmada 

dikkate alınan kriterler şunlardır: (1) ikincil kaynaklardan veri toplama, (2) konuyla 

ilgili deneyim sahibi kişilerin bilgisine başvurma, (3) benzer durumların incelenmesi ve 

(4) odak grup (Yükselen 2000, 48). Araştırmamızın keşfedici yanı olarak ilk üç kriter bu 

araştırmada uygulanmıştır. 

 

“Tanımlayıcı araştırma, araştırma probleminin özelliklerini ve oluş sıklığını belirlemek, 

problem üzerinde etkili olan değişkenleri ve bu değişkenlerin önem derecelerini ortaya 

çıkarmak, problemin ortaya çıkış biçimini tahmin etmek ve değişkenler arasındaki 

ilişkiyi belirlemek için yapılır”  (İslamoğlu 2002, 34). Diğer bir ifadeyle, “tanımlayıcı 

araştırma, araştırma problemini oluşturan değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisine 

bakmaksızın, bu değişkenlerle ilgili doğru tanımlar yapılmasını amaçlar” (Yükselen 

2000, 50). Tanıtıcı araştırmalarda asıl amaç, belirli bir ana kütlenin ilgi duyulan 

özelliklerini anket, görüşme, gözlem ve örnekleme gibi araçlarla ortaya koymaktır 

(Seyidoğlu 2000, 24-26).  Tanımlayıcı araştırmalar, kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar (1) 

göz atım (anket) verileri ve (2) gözlem verileridir (Nakip 2003, 68). Göz atım (anket) 

yöntemi, “en yaygın ve en çok bilinen veri toplama yöntemidir. Göz atım, önceden test 

edilerek hazırlanan ve bir takım sorulardan oluşan bir anketin görüşmeciler tarafından 

cevaplayıcılara uygulanarak bilgi toplanmasıdır” (Nakip 2003, 85). Araştırmamızın 

tanımlayıcı yöntemi olarak, anket yöntemi kullanılmıştır. 

 

Araştırmamızın, bilimsel bir nitelik kazanması ve hedeflenen amaçlarına ulaşabilmesi 

için izlenen yol şu şekilde açıklanabilir: (1) Turistlerin tatilden beklentileri ile ilgili 

kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır, (2) turistlerin yaz tatilinden beklentilerini 

belirleyebilmek amacıyla veri toplamak için anket yöntemi seçilmiş ve araştırmanın ana 

kütlesi içinde yer alan turistlere uygulanmıştır, (3) elde edilen veriler, bilgisayar 



 

 

111 

ortamında tasnif edilmiş ve çözümlenmiştir. (4) Çözümlemelere bağlı olarak bulgular 

yorumlanmıştır.  

 

3.5.3. Ana Kütle ve Örneklem 

Ana kütle; bir araştırmacının ilgilendiği belli bir büyüklüğe ilişkin eksiksiz sayısal bilgi 

kümesidir. (Newbold 2000, 9).  Arıkan’a (2000, 122) göre, “ana kütle, incelemek 

istediğimiz ve belirli bir yer ve zaman esasına göre tanımlanan, birçok birimlerden 

oluşan bir yığındır.” Öte yandan, bir ana kütleden bir örneklem çekildiğinde elde edilen 

kanıtlar, ana kütlenin niteliğine ilişkin çıkarsamalar yapmakta kullanılır (Newbold 2000, 

359). Kısaca evren, araştırmanın amacına bağlı olarak, üzerinde araştırma yapılabilecek 

tüm bireylerin oluşturduğu gruba denir (Kaptan 1991, 116; Erkuş 2005, 80). 

 

Örnekleme, bir bütünün kendi içinden sistematik olarak seçilmiş bir parçasıyla temsil 

edilmesidir (Voelker; Orton 1993, 55; Neuman 1994, 193; Seyidoğlu 2000, 39). Kısaca 

örnekleme, büyük bir grubun veya “evren’in bir parçasından bilgi almaktan ibarettir.” 

(Slonim 1960, 3) denebilir. Diğer bir ifadeyle, örnekleme, örnek birimlerinin, bir ana 

kütleden sistematik ve objektif bir şekilde seçilmesidir (Nakip 2003, 42).  

 

Araştırmada, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kota örnekleme ve kolayda 

örneklemenin her ikisi de uygulanmıştır. Kota örnekleme (Quota Sampling), evrendeki 

bireylerin bilinen yüzdelerine orantılı, ancak olasılıksız yapılan örneklemedir (Erkuş 

2005, 82-83).  Diğer bir ifadeyle, kota örneklemesi, ana kütlenin, incelenen özellikler 

açısından, farklılık gösteren başlıca grup veya bölümlerinden önem dereceleri ile 

orantılı sayıda birim seçerek yapılan örneklemedir (İşçil 1977, 13). Bu yöntemle 

değişken özelliklerinin evrende olduğu gibi örneklemede de benzer dağılım göstermesi 

hedeflenir  (Krathwohl 1993, 138). Tesadüfi olmayan örnekleme türleri arasında temsil 

gücü en yüksek olanı kota örneklemesidir (İşçil 1977, 13) ve problemleri olmasına 

rağmen, tesadüfi  örneklemeye göre daha kolay, ucuz ve hızlıdır (Neuman 1994, 198). 

Kota örneklemesi, dikkatli uygulanırsa, diğer tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerine 

göre daha doğru ve ayrıntılı veri toplanmasını sağlar (Yükselen 2000, 69). Kolayda 

örnekleme ise, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden birisi olup, örnek 

birimlerinin araştırmacı tarafından seçilmesine dayanır (Yükselen 2000, 69; Nakip 

2003, 184).   
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Araştırmada, örneklemenin tercih edilmesinin nedeni sağladığı faydalardır. Bunlar: (1) 

örneklemeden elde edilen bilgi, tam sayıma göre daha az masrafla gerçekleştirilmesi (2) 

bilginin kısa sürede toplanması (Slonim 1960, 3; Arıkan 2000, 120; Erkuş 2005, 81), (3) 

örneklemede sınırlı sayıda birim incelendiği için bazı konuların detaylı olarak 

araştırılabilmesi (Arıkan 2000, 120; Erkuş 2005, 81) ve (4) işgücü ihtiyacını 

azaltmasıdır (Slonim 1960, 3).   

Araştırmanın evrenini, Türkiye’ye yaz döneminde tatil için gelen turistler 

oluşturmaktadır. Ancak, çalışmanın zaman ve bütçe kısıtları nedeniyle sadece 

Antalya’ya yaz tatili için gelen turistler araştırma kapsamına alınmıştır. Uygulama alanı 

olarak Antalya ilinin seçilme nedeni, Antalya’nın sahip olduğu kültürel ve turistik 

değerler açısından Türkiye’deki en önemli turizm çekim merkezlerinden biri olmasının 

ötesinde, yaz tatilleri için yerli ve yabancı turistlerce Türkiye içinde en fazla tercih 

edilen destinasyon olması ve turizm çeşitlerinin çoğunun bu ilde gerçekleştirilmesidir.   

 

Sağlıklı bulgular elde edebilmek ve seçilen örnek kütlenin, ana kütlenin özelliklerinin 

tümünü yansıtmasını sağlayabilmek amacıyla, örnek kütlenin seçimi için, resmi 

kaynaklardan yararlanılmıştır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstatistikleri, 2003 yılı 

rakamlarına göre, ülkemizin en büyük turizm pazarları sıralamasına bakıldığında birinci 

sırayı 3,327,834 turist sayısı ile Almanya almaktadır. Rusya Federasyonu 1,281,407 

turist sayısı ile ikinci ve 1,091,404 turist sayısı ile İngiltere üçüncü sırayı almıştır. Öte 

yandan, Almanya, dünyada yurtdışına en fazla turist gönderen ülke olup, Türkiye’ye en 

çok turist Almanya’dan gelmektedir (Tufan, 2008). Tablo 3.1, Türkiye’ye en fazla turist 

gönderen ilk on ülkeyi ve son iki yıl içindeki değişim oranlarını göstermektedir.  
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Tablo 3.1. Türkiye’ye En Fazla Turist Gönderen Ülkeler  
Ülkemize En Fazla Turist Gönderen İlk On Ülke  

Ülkeler  
2006 

 
2007 

Değişim Oranı 
2007/2006 

ALMANYA 3.762.475 4.149.805 10,29 
RUSYA FEDER. 1.853.442 2.465.336 33,01 
İNGİLTERE 1.678.845 1.916.130 14,13 
BULGARİSTAN 1.177.906 1.239.667 5,24 
HOLLANDA 997.556 1.053.675 5,63 
İRAN 865.941 1.058.206 22,20 
FRANSA 657.859 768.167 16,77 
GÜRCİSTAN 549.328 630.979 14,86 
A.B.D. 532.419 642.911 20,75 
UKRAYNA 487.917 593.302 21,60 
DİĞER 7.256.145 8.822.733 21,59 
TOPLAM 19.819.833 23.340.911 17,77 
Kaynak: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, www.altso.org.tr 

 

Tabloya göre, 2006 yılına göre, 2007 yılında Türkiye’ye gelen turistlerin oranlarında 

milliyetler bazında artış kaydedilmiştir. Örneğin, Çımat ve Bahar (2003, 7)’ın yürüttüğü 

çalışmada, 2000-2002 yılları arasında Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkelerin 

Almanya, İngiltere, Rusya, ABD, Fransa ve Bulgaristan’dan oluştuğu belirlenmiştir. 

Almanya 2006 ve 2007 yılı itibariyle ülkemize en fazla turist gönderen ülke konumunu 

korumaktadır. İngiltere’nin, 2000-2002 yılları itibariyle ikinci konumdayken, 2007 yılı 

itibariyle  üçüncü sırada yer aldığı belirlenmiştir.   

 

Dünya Turizm Örgütünün Türkiye turizminin geleceği ile ilgili 1995 yılında yaptığı 

tahminlere göre, 1995-2020 yılları arasında yıllık ortalama artış %5,5 şeklinde 

gerçekleşeceği yönündedir. Ayrıca, Türkiye’yi 2010 yılında, 17,1 milyon turist ziyaret 

edecek ve 12,5 milyar dolar gelir bırakacaktır. Aynı tahmine göre, 2020 yılında 27 

milyon turistin ziyareti gerçekleşecek ve 19,8 milyar dolar gelir getirmesi 

beklenmektedir (Türsab 2006; www.genbilim.com). Söz konusu dönem için bu 

rakamlar öngörülmüş olmasına rağmen, 2008 yılında bu rakamlara ulaşılabileceği 

söylenebilir.  

 

Şekil 3.1. ve Tablo 3.2, 2007 yılında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin ülke 

gruplarına göre dağılımını göstermektedir. Buna göre, 2007 yılında ülkemize en çok 
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OECD ülkelerinden turist geldiği belirlenmiştir. İkinci sırayı Doğu Avrupa ülkelerinden 

gelen turistler oluşturmaktadır. Üçüncü sırayı, Asya’dan gelen turistler, dördüncü sırayı 

Afrika’dan gelen turistler ve beşinci sırayı ise, diğer ülkelerden gelen turistler 

oluşturmaktadır.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Şekil 3.1.  
Ülke Gruplarına Göre Ülkemize  

Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı-2007 
 
Kaynak: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, www.altso.org.tr 

        
 
 
 
       Tablo 3.2. Ülke Gruplarına Göre Ülkemize Gelen  
                         Yabancı Ziyaretçi Sayısı-2007 

ÜLKE GRUBU GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYISI 

OECD 13 385 666 
D.AVRUPA 6 860 787 
AFRİKA  258 172 
ASYA 2 733 616 
DİĞER  102 670 
TOPLAM 23 340 911 

Kaynak: Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, www.altso.org.tr 
 

Tablo 3.3, Antalya’ya 2005 ve 2006 yılında gelen turistlerin sayılarını göstermektedir. 

Tabloya göre,  2006 yılında, Antalya’ya en çok Alman turistler gelmiştir. İkinci sırayı 

Rus turistler ve üçüncü sırayı ise, Hollandalı ve Türk turistler almıştır. Tablodaki veriler 

DİĞER
0,44%

OECD

57,35%

D.AVRUPA

29,39%

ASYA

11,71%

AFRİKA
1,11%
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doğrultusunda, 2006 yılında Antalya’ya gelen Alman turistlerin sayısında bir düşüş 

yaşanmıştır. Buna karşın, 2006 yılında Rus turistlerin sayısında ise, artış kaydedilmiştir.  

Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülkeler içinde ilk iki sırada yer alan Almanya ve 

Rusya Federasyonu vatandaşlarıdır. Aynı ülkelerin, Antalya ilini tercih eden ülkeler 

sıralamasında da ilk iki sırada yer aldığı görülmektedir.   

 
    Tablo 3.3. Antalya’ya Gelen Turist Sayıları-İlk On Ülke  

Antalya’ya Gelen Turist Sayısı Ülkeler  
2005 2006 

ALMANYA 2.571.274 2.017994 
RUSYA FEDER. 1.275016 1.287.408 
TÜRKİYE 377.714 386.014 
HOLLANDA 496.167 368.086 
UKRAYNA 172.032 243.489 
AVUSTURYA 250.363 190.888 
İSRAİL 179.008 181.934 
İSVEÇ 228.813 181.753 
İNGİLTERE 203.500 180.158 
BELÇİKA 184.358 169.904 
TOPLAM 5.938.245 5.207.628 

                Kaynak: Resort Dergisi-2007,  www.resortdergisi.com 

 

3.5.4. Veri Toplama Yöntemi   

Veri, araştırmayı sonuca götürmeye yarayan her türlü bilgi, belge, kayıt veya istatistiktir 

(Seyidoğlu 2000, 35). Veriler, birincil ve ikincil veriler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu 

araştırmada, birincil veri toplama yöntemi olan anket (İslamoğlu 2002, 61) 

kullanılmıştır. Anket, birincil veri toplama yöntemleri arasında en çok kullanılan 

yöntemdir. Bunun nedeni, hem araştırmacı hem de cevaplayıcılar için kolay, kısa 

zamanda, az maliyetli ve bilgileri doğrudan doğruya toplamaya uygun oluşundan 

(Kaptan 1991, 138-139) kaynaklanmaktadır. Ayrıca, anket yoluyla geniş cevaplayıcı 

kitlelerine ulaşılması, her türlü ölçeğin kolaylıkla uygulanmasını sağlaması ve kolayca 

toplanabilmesi gibi nedenlerle de bu araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket 

tercih edilmiştir.  

 

Araştırmanın ana çatısını oluşturan birincil verilerin elde edilmesinde kullanılan anket, 

araştırmacı tarafından ilgili literatür taranarak geliştirilmiştir. İlk aşamada madde 

havuzu oluşturulmuştur. Anketin oluşturulmasında, turistlerin tatilden beklentilerini 
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belirlemeye yönelik Kastenholz; Davis ve Paul’un (1999), Öztürk’ün  (2001), Hsu, 

Kang ve Wolfe’un (2002), Ball ve Giakoumis’in (2003), Baloğlu’nun (2004), Sarıgöllü 

ve Huang’ın (2005) ve Çakıcı ve Aksu’nun (2006) çalışmalarından yararlanılmıştır. 

(Ölçekteki maddelerin hangi çalışmalardan alındığı bir tablo içinde özetlenmiş ve  Ek: 

5’te verilmiştir). Ayrıca, anket formunun içeriğindeki soruların diziliş şekli, Buhalis’in 

(2003, 290) turizm destinasyonlarını oluşturan 6A (framework) çatısı olan çekicilikler 

(doğal oluşumlar veya inşa edilmiş yapılar v.b.) (Attractions), ulaşım sistemleri ve 

yapıları (Accessibility), konaklama, yiyecek-içecek ve alışveriş olanakları (Amenities), 

planlı turlar (Available packages), aktiviteler (turistlerin katılabilecekleri her türlü 

aktivite) (Activities) ve diğer yardımcı hizmet birimlerinin (bankalar, iletişim araçları 

v.b.) (Ancillary services) içeriklerinden de faydalanarak düzenlenmiştir.  

 

İkinci aşamada, tez çalışmasının danışman öğretim üyesi, konunun uzmanı 

akademisyenler ve turizm sektöründe üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmeler 

sonucunda anket geliştirilmiştir. Danışman öğretim üyesi, akademisyen ve 

yöneticilerden gelen eleştiriler ve öneriler ışığında anket ve ölçeğin sorularında 

değişiklikler yapılmış, bazı sorular çıkartılmış ve yeni sorular eklenmiştir. Son olarak,  

ilgilenilen evrenin elemanlarıyla aynı özellikleri gösteren bir grup üzerinde anketin ön 

testi yapılmıştır. Cevaplayıcılardan alınan geri bildirimler doğrultusunda, danışman 

öğretim üyesinin görüşleri de alınarak anket formunda gerekli düzeltmeler yapılmış ve 

ankete son şekli verilmiştir.       

 

Araştırmamızda kullanılan anket formu, orijinal Türkçe dilinden İngilizce, Almanca ve 

Rusça dillerine çevrilmiştir. Öncelikle araştırmacı tarafından çeviri yapıldıktan sonra 

İngilizce, Almanca ve Rusça eğitimi almış çeşitli akademisyenler ve aynı anketi farklı 

çalışmalarda kullanmış çeşitli araştırmacıların çevirilerinin yardımıyla ankete son şekli 

verilmiştir. Anket, toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Ankette turistlerin seyahat 

motivasyonları ve demografik özelliklerini belirlemek için çoktan seçmeli sorular, iki 

cevaplı sorular, açık ve kapalı uçlu sorular mevcuttur. Turistlerin yaz tatilinden 

beklentilerini belirlemeye dönük ölçeğin maddeleri 5’li Likert Ölçeğine göre 

derecelendirilmiştir. Söz konusu ölçek, 40 maddeden oluşmaktadır. Bununla birlikte, 

aynı ölçek iki ayrı soru için kullanılmıştır. Bunlar; turistlerin yaz tatillerini herhangi bir 

yerde geçirmeye karar vermelerinde etkili olan özelliklerin önem düzeylerini 
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belirtmelerini isteyen on birinci soru ile; turistlerin Antalya’da yaptıkları yaz tatili ile 

ilgili özelliklerin önem düzeylerini belirtmelerini isteyen on beşinci sorudur.  Bu 

doğrultuda, turistlerin her bir özelliğe ilişkin önem düzeylerini “hiç önemli değil ” (1), 

“önemli değil” (2), “ne önemli ne önemsiz” (3), “önemli”  (4) ve “çok önemli” (5) 

seçeneklerinden birini seçerek belirtmeleri istenmiştir (bkz. Ek-1,2,3,4).  

 

3.5.5. Geçerlilik ve Güvenirlilik  

Her araştırma, bir veya birden çok soruya cevap bulmak için yapılır. Bu nedenle de 

araştırma hem geçerli hem de güvenilir olmalıdır. Bu iki kavramın birlikte olması 

gerekmektedir (İslamoğlu 2002, 29). Bunun sebebi, “güvenirlik ve geçerliliğin tüm 

bilimsel ölçümlerde temel konular” (Neuman 1994, 127) olmasından 

kaynaklanmaktadır.   

 

Geçerlilik; ölçmenin doğruluk derecesi olup, ölçülen özelliklerin ölçek puanlarındaki 

gerçek farkını yansıtır (Nakip 2003, 124). Diğer bir ifadeyle, geçerlilik, ölçme aracının 

kullanıldığı konuda amaca dönük olmasını (Balcı 2001, 117; Taşkıran, 2005, 115) ifade 

etmektedir.  

 

Güvenirlik; ölçmelerin tekrarlanması halinde ortaya çıkan tutarlı sonuçlardır (Nakip 

2003, 123). Diğer bir ifadeyle, güvenirlilik; “geçerliliğin bir yönü olup, araştırma 

sonuçlarının tesadüfi olup olmadığı ile ilgilidir” (İslamoğlu 2002, 29). Cronbach (1990), 

literatürde .60 ile .70 düzeyindeki güvenirlik katsayılarının yeterli olduğu görüşünü 

savunmaktadır.  

 

3.5.5.1. Ölçeklerin Kapsam Geçerliği 

Alanında uzman görüşe başvurmak, kapsam geçerliğini test etmede kullanılan mantıksal 

yollardan biridir (Büyüköztürk 2003, 162). Bu nedenle, oluşturulan ölçek formunun, 

kapsam geçerliğinin sağlanması amacıyla, ölçek formu, danışman öğretim üyesi, 

alanında uzman birkaç öğretim üyesi ve turizm sektöründen birkaç yönetici tarafından 

incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra, ölçeğin ön testinin 

uygulamasına karar verilmiştir. Kapsam geçerliği çalışması sonucunda, uzmanların 

ortak görüşleri doğrultusunda ölçek 40 madde olarak düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, 

ölçeğin kapsam geçerliğinin sağlandığı sonucuna varılmıştır. 
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3.5.5.2. Ölçeklerin Yapı Geçerliği  

“Turistlerin yaz tatilinden bekledikleri fayda” ölçeğinin yapı geçerliğini sağlamak 

amacıyla; Kaiser-Meyer-Olkin testinin .893 ve Bartlett’s testinin anlamlı çıkması 

üzerine faktör analizi teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analiz toplam varyansın % 

62,292’sini açıklayan dokuz faktörün tespit edilmesini sağlamıştır. Öte yandan, 

maddelerle ilgili olarak tanımlanan faktörün ortak varyanslarının 0.54 ile 0.76 arasında 

değiştiği belirlenmiştir.  

 

3.5.5.3. Ölçeklerin Güvenirliği  

Cronbach’a göre (1990), bir ölçme aracının güvenirliliğinin hesaplamasında en çok 

kullanılan yöntem, içsel tutarlılığının hesaplanmasıdır. Araştırmamızda bu yöntemle 

hesaplanan Cronbach’s α güvenirlilik ölçütü kullanılmıştır. Cronbach’s α değeri, -1 ile 

+1 arasında değişir. Bulunan sayı 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenirliliğinin yüksek olduğu 

anlamına gelir. Literatürde .60 ile .70 düzeyindeki güvenirlik katsayılarının yeterli 

olduğu kabul edilmektedir. 

 

Ölçeğin güvenirliğinin sağlanması için, araştırma örneklemi özelliklerini taşıyan 

turistlere pilot uygulama yapılmıştır. “Yaz tatilinizi herhangi bir yerde geçirmeye 

karar vermenizde etkili olan özellikler” ölçeğinin Cronbach α değeri hesaplanmıştır. Söz  

konusu ölçeğin Cronbach α değeri .898 olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ölçeğin madde test 

korelasyonlarının ise .105 ile .556 arasında değişim gösterdiği bulunmuştur. 

Büyüköztürk (2003, 165) ve Kim ile Jogaratnam’a (2002, 61) göre,  madde toplam 

korelasyonu .30 ve daha yüksek olan maddelerin bireyleri iyi derecede ayırt ettiğini 

belirtmektedirler. Bununla birlikte, Büyüköztürk (2003, 165), .20 ile .30 arasında kalan 

maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste alınabileceğini, .20’den küçük 

maddelerin ise teste alınmamasını savunmaktadır.  

 

Araştırmada, ölçeğe uygulanan faktör analizi sonucunda, öz değeri 1’den büyük olan 

faktörler dikkate  alınmıştır. Öte yandan, 4 madde, elde edilen 9 faktörün hiçbiriyle .450 

düzeyinde korelasyona sahip olmadığı için ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda “Yaz tatilinizi herhangi bir yerde geçirmeye karar vermenizde etkili olan 

özellikler” ölçeğindeki 36 maddenin, her birinin diğer maddelerle tutarlı olduğu 

görülmektedir.  
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“Antalya’da yapılan tatil ile ilgili özellikler” ölçeğinin Cronbach α değeri ise .893 

olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin madde test korelasyonları .147 ile .632 arasında değişme 

göstermektedir. Toplam 40 madde olan ölçekten, .450 korelasyon düzeyinde, iki ayrı 

faktöre boyutlanan (34 ve 13. madde), hiçbir faktöre boyutlanmayan (27., 12., 17., 14. 

37. ve 39.  madde) ve .450 korelasyon düzeyinin altında kalan (11., 23. ve 40. madde) 

maddeler ölçekten çıkarılarak, geriye kalan 29 madde tekrar faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Sonuç olarak, toplam 7 faktör elde edilmiştir. Ölçeğin, madde test 

korelasyonu .147 ile .632 arasında değişme göstermektedir.  

 

Öte yandan, aynı ölçeğin 11. ve 15. sorularda kullanımı sonucunda alınan cevapların 

önem düzeyleri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, en önemli ilk beş ve en az 

öneme sahip son beş fayda boyutu aynı sıralamalarda yer almıştır. Bununla birlikte, her 

iki sorudan elde edilen önem düzeylerinin aynı olması ve 11. sorunun eksiksiz 

cevaplanma oranının 15. soruya oranla daha fazla olması ve 15. sorudan elde edilen 

cevaplar ile küme üretilememesinden dolayı, 11. sorudan elde edilen cevaplar, ilgili 

analizlere tabi tutulmuştur.  

 

3.5.6. Ön Uygulama 

Anket formu, araştırma öncesinde mutlaka test edilmelidir. Bu durum önceden 

eksiklikleri, yanlışlıkları, ifadelerdeki sorunları, cevapların dağılımında herhangi bir 

hata olup olmadığını görme olanağı sağlamaktadır. Anket formu, küçük bir grupta test 

edildikten sonra forma son şekli verilmelidir (Yükselen 2000, 103). Diğer bir ifadeyle, 

pilot uygulama, ankette oluşabilecek hatalardan kaçınmak için, anketin ana kitleye veya 

ana kitleden seçilecek örnekleme uygulanmadan önce belli bir sayıda kişiye 

uygulanmasını kapsamaktadır (Taşkıran, 2005, 114). 

 

Öte yandan, ölçme araçları konusunda ve alanda uzman kabul edilen birkaç 

akademisyene anketi, biçim ve içerik açısından inceletmek ve önerileri doğrultusunda 

düzeltme ve düzenlemeler yapmak yararlı olmaktadır. Daha sonra, anketin uygulanacağı 

örnekleme benzer 8-10 kişilik bir gruba anketi bire-bir uygulayıp, anlaşılmayan yerleri 

yeniden düzeltme ve düzenlemeler yaparak ankete son şekli verilebilmektedir (Erkuş 

2005, 126). Bu doğrultuda,  danışman öğretim üyesi, konunun uzmanı akademisyenler 

ve turizm sektöründe üst düzey yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucunda anket 
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formunda bir takım düzeltmeler yapılmıştır. Geri bildirimler doğrultusunda, bazı 

soruların ifade ediliş şekli değiştirilmiş ve farklı bir şekilde sorulmuş ve bazı soruların 

yerleri de değiştirilerek, anket formuna son şekli verilmiştir.       

 

Pilot uygulama, 2007 yılı Mayıs-Haziran aylarında Antalya’da faaliyet gösteren iki 5 

yıldızlı ve bir adet 4 yıldızlı otelde konaklayan ve tatilleri sona eren turistler üzerinde 

uygulanmıştır. Toplam 60 anket elde edilmiş ve veriler SPSS (15.0) programına 

yüklenmiştir. Tatilden beklentileri belirlemeye dönük ölçeğin Cronbach’s alfa değeri  

.848 olarak  belirlenmiştir. Ön test uygulamasından elde edilen 60 anket, ana uygulama 

sonrasında elde edilen anketlerle birleştirilmemiştir. 

 

3.5.7. Anketin Uygulanması 

Anketin uygulanması için Antalya Valiliği ile Antalya Hava Limanı Başmüdürlüğünden 

gerekli yasal izinler alınmıştır (Ek-6). Araştırmada, 2006 yılında Antalya’ya gelen 

yabancı turistlerin milliyetleri ve sayıları baz alınarak anketin kotaları belirlenmiştir. 

Tablo 3.4, Antalya’ya gelen turist sayılarını ve anketin uygulanması için oluşturulan 

kota oranlarını göstermektedir. Tabloya göre, 2006 yılında, Antalya’ya %39 oranla en 

çok Alman turistler gelmiştir. İkinci sırayı %25’lik bir oranla Rus turistler ve üçüncü 

sırayı ise, %7’lik bir oranla Hollandalı ve Türk turistler almaktadır.  

 

Bu kota analizi sonucu, Alman turistlere %39, Rus turistlere %25, Türk turistlere %7, 

Hollandalı turistlere %7 ve diğer ülke vatandaşlarına geçerli yüzdeler verilerek 

uygulama esnasında bu kotalara yüzde bazında ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylece 

Antalya’yı ziyaret eden turistlerin yüzdesel dağılımına uygun bir örneklem 

hedeflenmiştir. Tablodaki veriler doğrultusunda geliştirilen anket, Almanca, Rusça, 

İngilizce ve Türkçe dillerinde kolayda örnekleme yöntemine göre uygulanmıştır. 

Ayrıca, Türk turist olarak, Türk vatandaşı olup, Türkiye dışında ikamet eden ve 

Antalya’ya tatil için gelen Türk turistler dikkate alınmıştır.  
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Tablo 3.4. Antalya’ya Gelen Turist Sayıları 
Antalya’ya Gelen Turist Sayısı- İlk On Ülke  

Ülkeler 2005 2006 Kota Oranı 
ALMANYA 2.571.274 2.017994 0,39 
RUSYA FEDER. 1.275016 1.287.408 0,25 
TÜRKİYE 377.714 386.014 0,07 
HOLLANDA 496.167 368.086 0,07 
UKRAYNA 172.032 243.489 0,05 
AVUSTURYA 250.363 190.888 0,04 
İSRAİL 179.008 181.934 0,04 
İSVEÇ 228.813 181.753 0,03 
İNGİLTERE 203.500 180.158 0,03 
BELÇİKA 184.358 169.904 0,03 
TOPLAM 5.938.245 5.207.628 100 
Kaynak: Resort Dergisi-2007,  www.resortdergisi.com 
 

Anket, 20-23 Ağustos 2007’de, Antalya’da tatilini yapıp ülkesine dönen turistler 

üzerinde, Antalya Hava Limanında yüz yüze uygulanmıştır. Anketlerin 

uygulanmasında, yüz yüze uygulama yöntemlerinden biri olan “bırak ve topla yöntemi 

(drop and collect survey)” kullanılmıştır. Veri toplama yöntemlerinden biri olan “bırak 

ve topla yöntemi”, araştırmacının hedef cevaplayıcıya doğrudan anketi dağıtması ve 

belli bir süre sonra anketleri toplamasını kapsar. Bırak ve topla yöntemi ile 

araştırmacılar, çalışmalarında çok yüksek cevap oranına ulaşabilirler. Bu yöntemde, 

anket, araştırmacı tarafından hedef cevaplayıcılara dağıtıldıktan sonra, cevaplayıcılara 

anketi doldurmaları için, yeterli zaman verilir. Verilen süre, anketin içeriğine göre 1-2 

hafta olabileceği gibi, daha kısa bir süre de olabilir. Bırak ve topla yöntemi üç araçla 

uygulanabilmektedir. Bu araçlar (1) mail, (2) telefon ve (3) yüz yüzedir (bkn Şekil 3.2) 

(İbeh; Brock; Zhou 2004, 157-163).  Öte yandan, bırak ve topla yöntemi üç farklı 

şekilde uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntemler; (1) anketler elden dağıtılıp, daha 

sonra cevaplayıcıların posta yoluyla göndermeleri ile, (2) anketler posta ile 

gönderilerek, bir süre sonra araştırmacı tarafından elden alınabilmesi ile ve (3) anketler, 

araştırmacı tarafından elden dağıtılarak, bir süre sonra tekrar elden toplanması ile 

uygulanabilmektedir (Çeşmeci, 2004, 98). Araştırmamızda anket, araştırmacı ve 

yardımcıları tarafından gönüllü turistlere elden dağıtılmıştır. Belli bir süre sonra, 

turistlere dağıtılan anketler, araştırmacı ve yardımcıları tarafından elden toplanmıştır. 
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   Araç:            E-Posta                  Telefon   Yüz yüze 
Araştırma                  
Dağıtım                        e-posta             e-posta                telefon yöntemi bırak ve topla       kişisel  
Sistemi:            haber verilmeden     haber verilerek                görüşme 

            takip edilmeyen        takip edilen      
                                                                       

                                                               Zengin Medya Kullanımı 
     

          Sosyal Görünüm  
Düşük                                                  Yüksek 

 
 

Şekil 3.2. 
Araştırma Dağıtım Sistemi ve Medya Ulaşılabilirliği/Sosyal Görüntü 

 
 
Kaynak: İbeh, Kevin; Jürgen Kai-Uwe Brock; Yu Josephine Zhou; “The drop and  
     collect survey among industrial populations: theory and empirical evidence”,  
                Industrial Marketing Management, 33,  2004, s. 157. 
 
 

Uygulamada, turistlere 1000 anket dağıtılmış, 904 anket geri toplanmıştır. Elde edilen 

anketlerden 134 anket, eksik veri yüzünden dikkate alınmamıştır. Geriye kalan 770 

kullanılabilir anketin verileri kullanılarak çözümlemeler yapılmıştır. Kullanılabilir anket 

geri dönüş oranı %77 olarak gerçekleşmiştir.    

 

3.5.8. Verilerin Analizi  

Verilerin değerlendirilmesinde günümüzde yaygın olarak kullanılan SPSS 15.0 

“Statistical Package for The Social Science” bilgisayar programı kullanılmıştır.  

Araştırmamızda, verilerin analizinde aritmetik ortalama, medyan, mod ve standart 

sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, t-testi, ANOVA, 

korelasyon analizi, faktör analizi, kümeleme (TwoStep Cluster) analizi, ayırma analizi 

ve ki-kare tekniklerinden de yararlanılmıştır. Turistlerin, yaz tatilinden bekledikleri 

fayda ile ilgili düşüncelerinin belirlenebilmesi ile ilgili verilerin analizi, birbirini izleyen 

4 aşamada gerçekleştirilmiştir:   
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Veri Analizinin Aşamaları  

 

Aşama 1: Faktör analizi 40 fayda maddesine uygulanmıştır. 
      Sonuç: Faktör analizi sonucu 9 Fayda Faktörü tanımlanmıştır. 
 
Aşama 2: Tanımlanan 9 faktörün cevaplayıcılarına odaklı kümeleme analizi yapılmıştır. 
     Sonuç: Kümeleme analizi sonucunda iki küme (pazar bölümü) tanımlanmıştır. 
 
Aşama 3: Kümelerin doğru sınıflandırıldığını görmek için ayırma analizi yapılmıştır. 
      Sonuç: İki kümenin ayırma etkenleri tanımlanmıştır. 
 
Aşama 4: Elde edilen 2 küme dikkate alınarak cevaplayıcıların demografik ve seyahat  
                 özelliklerine göre Ki-Kare analizi uygulanmıştır.  
      Sonuç: Demografik ve seyahat özelliklerine göre kümeler tanımlanmıştır. 
 
 

3.6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI ve DEĞERLENDİRMELERİ 

Bu başlık altında, yapılan analizler sonucunda, ankete cevap veren turistlerin, 

demografik ve seyahat özelliklerine dönük bulgular tablolar halinde ele alınmıştır. 

Ayrıca, söz konusu tablolardaki verilere yönelik değerlendirmeler de burada 

özetlenmektedir.    

3.6.1. Araştırmaya Katılan Turistlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 3.5. araştırmamıza katılan turistlerin demografik özellikleri hakkında bilgi 

vermektedir. Turistlerin %47,8’inin “bay” ve %51,7’sinin “bayan” olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Milliyet bazında oranlar incelendiğinde %35,8’inin “Alman”, %23,8’inin “Rus”, 

%5,8’inin “Polonyalı”, %5,5’inin “İsrailli”, %4,8’inin “Hollandalı”, %4,7’sinin “Türk” 

ve %4,9’unun “Ukraynalı” olduğu belirlenmiştir.  
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   Tablo 3.5. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  
Antalya’yı Ziyaret Eden Turistlerin Demografik Özellikleri 

 F %  F % 
Cinsiyet 
Bay 
Bayan 
Belirtmeyen 
Toplam 
 
Milliyetiniz 
Alman 
Rus 
Polonyalı 
İsrailli 
Ukraynalı 
Hollandalı 
Türk 
Romen 
Macar 
Kazak 
Fransız 
Belçikalı 
İtalyan 
İranlı 
İngiliz 
Amerikalı 
Avusturyalı 
Sloven 
Arnavut 
Danimarkalı 
Japon 
Makedon 
Diğer 
Belirtmeyen 
Toplam 
 
Gelir Düzeyi 
Düşük 
Ortanın altı 
Orta 
Ortanın üstü 
Yüksek 
Belirtmeyen 
Toplam 

 
368 
398 

4 
770 

 
 

276 
183 

45 
42 
38 
37 
36 
19 
12 
18 
12 

7 
7 
7 
5 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
1 

10 
1 

770 
 
 

18 
48 

429 
205 

51 
19 

770 

 
47,8 
51,7 

0,5 
100 

 
 

35,8 
23,8 

5,8 
5,5 
4,9 
4,8 
4,7 
2,5 
1,6 
2,3 
1,6 
0,9 
0,9 
0,9 
0,6 
0,4 
0,4 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
1,4 
0,1 
100 

 
 

2,3 
6,2 

55,7 
26,6 

6,6 
2,6 
100 

Yaşınız 
15-19 
20-34 
35-49 
50-64 
65  + 
Belirtmeyen 
Toplam 
 
Eğitim Durumu 
İlköğretim 
Lise 
Üniversite 
Lisansüstü 
Belirtmeyen 
Toplam 
 
Medeni Durum 
Bekar 
Evli 
Dul 
Boşanmış 
Birlikte yaşıyor 
Belirtmeyen 
Toplam 
 
Meslek 
Akademisyen 
Serbest Meslek 
Ev Hanımı 
İşçi 
Memur 
Emekli 
Öğrenci 
İşsiz 
Yönetici 
Diğer 
Belirtmeyen 
Toplam 

 
89 

316 
275 

73 
8 
9 

770 
 
 

102 
187 
364 

80 
37 

770 
 
 

228 
410 

7 
38 
79 

8 
770 

 
 

36 
101 

27 
129 
100 

6 
126 

6 
111 
114 

14 
770 

 
11,6 
41,0 
35,7 

9,5 
1,0 
1,2 
100 

 
 

13,2 
24,3 
47,3 
10,4 

4,8 
100 

 
 

29,6 
53,2 

0,9 
4,9 

10,4 
1,0 
100 

 
 

4,7 
13,1 

3,5 
16,7 
13,0 

0,8 
16,4 

0,8 
14,4 
14,8 

1,8 
100 

 

 

Milliyet bazında geçekleşen oranlar, Tablo 3.4’teki kota oranları ile karşılaştırıldığında, 

araştırmanın başında belirlenen kota oranlarına yakın oranların gerçekleştiği 

görülmektedir. Antalya’ya gelen bazı ülke vatandaşlarının oranlarında azalış ve bazı 

ülke vatandaşlarının oranlarında artış olduğu görülmektedir.  
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Araştırmamıza katılan turistlerin %47,3’ü  “üniversite” mezunudur. “Lise” 

mezunlarının oranı ise, %24,3’tür. “İlköğretim” mezunu olan turistlerin oranı 

%13,2’dir. Turistlerin %10,4’ü “Lisansüstü” mezunudur. Turistlerin %53,2’si “evli” ve 

%29,6’sı “bekar”dır. Birlikte yaşayan turistlerin oranı ise, %10,4’tür.  

 

Araştırmamıza katılan turistlerin meslek açısından oranları incelendiğinde  %16,7’sinin 

“işçi”, %16,4’ünün “öğrenci”, %14,4’ünün “yönetici” ve %13,1’nin “serbest meslek” 

sahibi olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, “memur” olduğunu belirten turistlerin 

oranı %13, “akademisyen” olanların oranı %4,7 ve “ev hanımı” olduğunu belirtenlerin 

oranı ise, %3,5’tir.  

 

Turistlerin yaş grupları ele alındığında en büyük oran %41 ile “20-34” yaş grubundaki 

turistlere ait olduğu görülmektedir. İkinci büyük oran %35,7 ile “35-49” yaş grubundaki 

turistlere aittir. Üçüncü büyük oran ise, %11,6 ile “15-19” yaş grubundaki turistlere 

aittir. 

 

Gelir düzeyleri ele alındığında %55,7’sinin “orta” gelir grubunda olduğu ve 

%26,6’sının “ortanın üstü” gelir grubunda yer aldığı belirlenmiştir. Bunları, %6,6 ile 

“yüksek” gelir grubundaki turistler izlemektedir.   

 

3.6.2. Katılımcıların Seyahat Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 3.6 ve Tablo 3.7 araştırmaya katılan turistlerin seyahat özeliklerini 

özetlemektedir. Tablo 3.6’dan da görüldüğü gibi, turistlerin tatil kararını alma süreleri 

incelendiğinde %31,8 ile “1-4 ay arasında” kararın alındığını, %18,6 ile  “3-4 hafta 

arası”, %17,4 “1-2 hafta arasında”, %16,1 “5-8 ay arasında” tatil kararının alındığı 

belirlenmiştir. “Bir haftadan az” bir zamanda tatil kararını alan turistlerin oranı ise, 

%6,8 olarak gerçekleşmiştir. 

 

Turistlerin tatilden tatmin düzeyleri incelendiğinde %46,5’inin “tatmin olduğu”, 

%30,5’inin “çok tatmin olduğu” belirlenmiştir. Buradan hareketle, tatilden memnun 

olan turistlerin oranının %77 olduğu söylenebilir. Örneğin, Özgen’in (2000, 33) 

yürüttüğü çalışmada, turistlerin seyahatten tatmin olmasının gelir durumuna ve yerli 

veya yabancı olmalarına göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 
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   Tablo 3.6. Katılımcıların Seyahat Özelliklerine Göre Dağılımı 

 
 F %  F % 
Daha önce Türkiye’ye 
tatil amaçlı geldiniz mi? 
Evet  
Hayır  
Belirtmeyen      
    Toplam  
 
Daha önce Antalya’ya 
tatil amaçlı geldiniz mi? 
Evet  
Hayır  
Belirtmeyen      
    Toplam  
 
Gelecekteki bir tatiliniz 
için Antalya’ya tekrar 
gelmeyi düşünür 
müsünüz? 
Evet 
Hayır  
Belirtmeyen      
    Toplam  
 
Gelecekteki bir tatiliniz 
için Türkiye’ye tekrar 
gelmeyi düşünür 
müsünüz? 
Evet 
Hayır  
Belirtmeyen      
    Toplam  
 
Bu tatil paket tur mu? 
Evet 
Hayır  
Belirtmeyen      
    Toplam  

 
 

458 
310 

2 
770 

 
 
 

273 
226 
271 
770 

 
 
 
 
 

580 
95 
95 

770 
 
 
 
 
 

636 
39 
95 

770 
 
 

637 
101 

32 
770 

 
 

59,4 
40,3 
0,3 
100 

 
 
 

35,5 
29,4 
35,1 
100 

 
 
 
 
 

75,4 
12,3 
12,3 
100 

 
 
 
 
 

82,6 
5,1 

12,3 
100 

 
 

82,7 
13,1 
4,2 
100 

Tatil Kararını Alma Süresi 
1 haftadan az 
1-2 hafta arası 
3-4 hafta arası 
1-4 ay arası 
5-8 ay arası 
9-12 ay arası 
1 yıldan fazla 
Belirtmeyen 
       Toplam     
 
Tatilden Tatmin Düzeyi 
Hiç tatmin olmadım 
Tatmin olmadım 
Kısmen tatmin olmadım 
Kısmen tatmin oldum 
Tatmin oldum 
Çok tatmin oldum 
Belirtmeyen 
     Toplam       
 
Konaklanılan Yer 
5 Yıldızlı Otel 
4 Yıldızlı Otel 
3 Yıldızlı Otel 
Motel 
Apart 
Arkadaş / Akraba Yanı 
Pansiyon 
1. Sınıf Tatil Köyü 
2. Sınıf Tatil Köyü 
Diğer 
Belirtmeyen 
      Toplam 

 
52 

134 
143 
245 
124 

44 
23 

5 
770 

 
 

5 
10 
29 
93 

358 
235 

40 
770 

 
 

375 
252 

88 
3 
9 

10 
2 

10 
3 

15 
3 

770 

 
6,8 

17,4 
18,6 
31,8 
16,1 

5,7 
3,0 
0,6 
100 

 
 

0,6 
1,3 
3,8 

12,1 
46,5 
30,5 

5,2 
100 

 
 

48,7 
32,7 
11,4 

0,4 
1,2 
1,3 
0,3 
1,3 
0,4 
1,9 
0,4 
100 

 
 

Daha önce Türkiye’ye tatil amaçlı gelen turistlerin oranı, %59,4’dur. Bununla birlikte,  

daha önce Antalya’ya tatil amaçlı gelen turistlerin oranı ise, %35,5’tir.  Bu verilerden 

hareketle, Türkiye’ye tatil amaçlı gelen turistlerin, önemli bir kısmının Antalya’dan 

önce diğer bazı illerde de tatillerini geçirdikleri söylenebilir. Örneğin, Öztürk ve 

Yeşiltaş (1997, 83) tarafından yapılan bir çalışmada, Türkiye’ye tatil için gelen İngiliz 

turistlerden ilk defa gelenlerin oranı %69.6’dır. Gelecekteki bir tatil için Türkiye’yi 
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seçecek turistlerin oranı %82,6’dır. Aynı soru Antalya için sorulmuş ve ortaya çıkan 

oran, %75,4 olarak bulunmuştur. Bunun nedeni, turistlerin her yıl farklı tatil yörelerini 

ziyaret etmek eğiliminde olduklarından kaynaklandığı (Gyte; Phelps 1990, 23) 

söylenebilir. Aynı yeri tekrar ziyaret etme ile ilgili Gyte ve Phelps’in (1990, 20-22) 

yürüttüğü çalışmada, turistler tekrar aynı yöreyi ziyaret etmek istediklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca, aynı yöreyi birkaç yıl sonra tekrar ziyaret etmek isteyenlerin 

oranı, gelecek yıl aynı yeri ziyaret etmek isteyenlerin oranının iki katı olarak 

gerçekleşmiştir. Karaman’ın (1999, 35) yaptığı çalışmada, aynı yöreye tekrar gelmeyi 

düşündüğünü belirten turistlerin oranı %46 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Bu tatile paket turla gelen turistlerin oranı %82.7’dir. Örneğin, Karaman’ın (1999, 30) 

gerçekleştirdiği çalışmada, turistlerin %88,13’ünün paket turla geldikleri belirlenmiştir.   

Bu tatilde nerede konakladınız sorusuna alınan cevaplar şöyledir. Turistlerin %48,7’si 

“5 yıldızlı otelde”, %32,7’si “4 yıldızlı otelde”, %11,4’ü “3 yıldızlı otelde” 

konaklamıştır. Ayrıca, “arkadaş/akraba yanında” konaklayan turistlerin oranı %1,3’tür.   

 

Tablo 3.7, turistlerin seyahat özellikleri ile ilgili verilerin devamını içermektedir. Bu 

sorularda katılımcılardan birden fazla seçenek işaretlemeleri  istenmiştir. 

 

Araştırmamıza katılan turistler, bu tatillerini %56’lık bir oranla “ailesiyle” birlikte 

geçirmiştir.  Turistlerden tatile “eşiyle” beraber katılanların oranı %28,1,  

“arkadaşlarıyla” katılanların oranı ise, %21,2’dir. Yaz tatilini “yalnız” geçiren turistlerin 

oranı ise, %3,4’tür. 

 

Tablo 3.7, turistlerin bu tatile karar verirken yararlandıkları bilgi kaynaklarını da 

içermektedir. Buna göre, en büyük oran “seyahat acentalarına” (%48,1) aittir. Bunu, 

%36,8 ile “arkadaşlar” ve %34,9 ile “internet” izlemektedir. Dördüncü büyük oran ise, 

%17,9 ile “aile”ye aittir. Örneğin, Öztürk ve Yeşiltaş (1997, 83-84) tarafından yapılan 

çalışmada, yararlanılan bilgi kaynakları incelendiğinde ilk sırayı seyahat acentalarının 

aldığı görülmektedir.  
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   Tablo 3.7. Katılımcıların Seyahat Özelliklerine Göre Dağılımı (Devamı) 
 

 F %  F % 
 
Katılınan Aktiviteler 
Alışveriş 
Eğlence / Lunapark 
Tenis 
Otel Aktiviteleri 
Golf 
Su Sporları 
Spor Yarışlarına Katılma 
Tarihi Yerleri Gezme 
Şehir Dışına Turlar 
Güneşlenme 
Ticari Amaçlı Rehber Gezileri 
Sanat Galerisi / Müze 
Mağara Gezme 
Avcılık / Balıkçılık 
Çevresel / Ekolojik Geziler 
Gece Kulüpleri / Dans 
Kuş Gözleme 
Konser / Piyes / Müzikal 
Ulusal Parkları Ziyaret 
Diğer 
 

 
 

563 
103 

68 
516 

19 
287 
139 
224 
181 
641 
161 

38 
90 
20 
34 

213 
10 

105 
92 
45 

 
 

73,1 
13,4 

8,8 
67,0 

2,5 
37,3 
18,1 
29,1 
23,5 
83,2 
20,9 

4,9 
11,7 

2,6 
4,4 

27,7 
1,3 

13,6 
11,9 

5,8 

Bu Tatili Kiminle 
Yaptınız? 
Yalnız 
Eşimle 
Ailemle 
Arkadaşlarımla 
Diğer 
 
Yararlanılan Bilgi 
Kaynakları 
Seyahat Acentaları 
Arkadaşlar 
Aile 
Meslektaşlar 
Seyahat Dergileri 
Seyahat Broşürleri 
Seyahat Rehberi 
Tv Programları 
Gazeteler 
İnternet 
Filmler 
Belgeseller 
Yurt Dışındaki Türk 
Danışma Şubeleri 
Kitaplar 
Diğer 

 
 

26 
216 
431 
163 

24 
 
 
 

370 
283 
138 

59 
53 
45 
25 
40 

8 
269 

8 
8 

 
8 
5 

35 

 
 

3,4 
28,1 
56,0 
21,2 

3,1 
 
 
 

48,1 
36,8 
17,9 

7,7 
6,9 
5,8 
3,2 
5,2 
1,0 

34,9 
1,0 
1,0 

 
1,0 
0,6 
4,5 

   Not: Birden fazla seçenek işaretlendiği için toplam %100’ü aşmaktadır. 
 

Turistlerin bu tatilleri boyunca katıldıkları aktiviteler incelendiğinde, ilk beş sıra şu 

şekilde gerçekleşmiştir. İlk sırayı “güneşlenme” (%83,2) almaktadır. Bunu sırasıyla, 

%73,1’lik bir oranla “alışveriş”, %67 ile “otel aktiviteleri”, %37,3 ile “su sporları” ve 

%29,1 ile “tarihi yerleri gezme” izlemektedir.   Örneğin, Carmichael ve Smith (2004, 

333-334) tarafından yapılan çalışmada, alışveriş yapmak, turistlerin en popüler 

faaliyetlerinden birisi olarak belirlenmiştir. Çalışmada, bazı turistler için seyahatleri 

sırasında alışveriş yapmanın öncelikli amaç olduğu belirtilmektedir.   

 

Collins ve Tisdell (2002, 133) tarafından yapılan çalışmada, seyahat talebine en büyük 

etkinin cinsiyet olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, aynı çalışmada, erkeklerin iş ve işle 

bağlantılı seyahatlere kadınlardan daha fazla eğilimli olduklarını fakat kadınların daha 

çok arkadaşları ve akrabaları ziyareti içeren zevk amaçlı seyahatlere eğilimli oldukları 

belirlenmiştir.    
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Ankete cevap veren turistlerin bu tatilde ne kadar para harcadıklarına dönük soruya 

ilişkin alınan cevaplar Tablo 3.4’te özetlenmiştir. Öte yandan, bu soruda turistlere Euro, 

$ ve YTL cinsinden harcadıkları paraları belirtmeleri de istenmiştir. Bu açıdan, 

araştırmamızda 23 Ağustos 2007 tarihi itibariyle Merkez Bankası Döviz Kurları YTL 

karşılığı (1$=1,3YTL), (1Euro=1,8YTL) belirlenerek işlem yapılmıştır.  

 

         Tablo 3.8. Harcanan Para Miktarına Göre Dağılım  
Harcanan Para Miktarı  
(YTL) 

F % 

1-1000 
1001-2000 
2001-3000 
3001-4000 
4001-5000 
5001 ve Üstü 
Belirtmeyen 

237 
163 
109 
71 
39 
49 
102 

30,8 
21,2 
14,1 
9,2 
5,1 
6,4 

13,2 
TOPLAM 770 100 

 

Araştırmamıza katılan ve bu tatilde “1-1000” YTL arasında harcama yapan turistlerin 

oranı %30,8’dir (Tablo 3.8). Bunu, %21,2’lik bir oranla “1001-2000” YTL arasında 

harcama yapan turistler izlemektedir. Üçüncü büyük oran, %14,1 ile “2001-3000” YTL 

arasında harcama yapan turistlere aittir.  

 

Tablo 3.9, araştırmaya katılan turistlerin Türkiye’yi kaç kez ziyaret ettiklerine göre 

dağılımını göstermektedir. Buna göre, araştırmaya katılan turistlerin en çok “1 ile 3 kez 

arasında” Türkiye’yi ziyaret ettikleri belirlenmiştir. Türkiye’yi “7 kez ve üstü” ziyaret 

eden turistlerin oranı %15,2 ve “4 ile 6 kez arası” ziyaret eden turistlerin oranı ise, 

%11,3 olarak belirlenmiştir.  

 

         Tablo 3.9. Katılımcıların Türkiye’yi Ziyaret Sayılarına Göre  
                                    Dağılımı  

Türkiye’ye daha önce kaç kez geldiniz? F % 
1-3 kez arası 
4-6 kez arası 
7 kez ve üstü 
Belirtmeyen 

227 
87 

117 
339 

29,5 
11,3 
15,2 

44 
Toplam 770 100 
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Tablo 3.10, araştırmaya katılan turistlerin Antalya’yı kaç kez ziyaret ettiklerine göre 

dağılımını göstermektedir. Buna göre; araştırmaya katılan turistlerin “1 ile 3 kez 

arasında” Antalya’yı ziyaret ettiklerini ve bu oranın %23,6 olduğu belirlenmiştir. 

Bununla birlikte, Antalya’yı “7 kez ve üstü” ve “4 ile 6 kez arası” ziyaret eden 

turistlerin oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

 

             Tablo 3.10. Katılımcıların Antalya’yı Ziyaret Sayılarına  
     Göre Dağılımı  

Antalya’ya daha önce kaç kez geldiniz? F % 
1-3 kez arası 
4-6 kez arası 
7 kez ve üstü 
Belirtmeyen 

182 
41 
44 

503 

23,6 
5,3 
5,7 

65,4 
Toplam 770 100 

 
 

Araştırmaya katılan turistlerin son bir yılda kaç kez yurt dışına seyahat ettiklerine göre 

dağılımını özetleyen Tablo 3.11’dir. Tablodaki verilerden, araştırmaya katılan turistlerin 

en çok “1-3 kez arası” yurt dışına seyahat ettikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte,  

araştırmaya katılan turistlerin %8,4’ünün “4-6 kez arası” yurt dışına seyahat ettikleri ve 

%4,8’inin ise, “7 kez ve üstü” yurt dışına seyahat ettikleri belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 

yurt dışına seyahat edilen sayı dikkate alınarak, araştırmaya katılan turistlerin yurt 

dışına sıklıkla seyahat ettikleri söylenebilir. 

 

             Tablo 3.11. Katılımcıların Son Bir Yılda Yaptıkları Yurt Dışı  
                                         Seyahat Sayısına Göre Dağılımı 

Yapılan Yurt Dışı Seyahatleri F % 
1-3 kez arası 
4-6 kez arası 
7 kez ve üstü 
Belirtmeyen 

500 
65 
37 

168 

64,9 
8,4 
4,8 

21,9 
Toplam 770 100 
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3.6.3. Antalya’da Yaz Tatilini Geçiren Turistlerin  
          Bekledikleri Faydalara İlişkin Bulgular 

 

Araştırmada, cevap aradığımız beş önemli araştırma sorusu vardır. Bu sorularla ilgili 

yapılan analizler ayrı başlıklar halinde ele alınmıştır. Her araştırma sorusu ile ilgili 

bulgular da bu kısımda irdelenmiş ve tartışılmıştır.    

 

3.6.3.1. Antalya’da Tatil Yapan Turistlerin Yaz Tatilinden  
  Bekledikleri Faydanın Önem Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 

Çalışmanın araştırma soruları kısmında da belirtildiği gibi, araştırmanın cevap aradığı 

birinci soru, Antalya’da tatil yapan turistlerin yaz tatilinden bekledikleri faydanın ne 

olduğunu ortaya koymaktır. Bu sorunun cevabının bulunması için turistlere yöneltilen 

fayda maddelerine verilen cevapların ortalamaları alınmış ve fayda önermeleri, en 

yüksek ortalamadan en düşüğe doğru  sıralanmışlardır (bakınız Tablo 3.12 ve 3.13).  

 

Soru 11’de, turistlerin yaz tatillerini herhangi bir yerde geçirmeye karar vermelerinde 

etkili olan özelliklerin önem düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Tablo 3.12, Antalya’ya 

yaz tatili için gelen turistlerin, yaz tatillerini herhangi bir yerde geçirmeye karar 

vermelerinde etkili olan tatil faydalarının önem düzeyine göre sıralanmasını 

göstermektedir. Bu analiz sonucunda, ilk sırada “deniz, plaj (4,5066)” en önemli tatil 

faydası olarak beklenmektedir. Bunu sırasıyla, (2) “iklim ve hava (4,5059)”,  (3) 

“konaklanılan yerin rahatlığı (4,4816)”,  (4) “konaklanılan yerin restoran hizmeti 

(4,4199)” ve (5) “destinasyonun güvenliği (4,3215)” ilk beş önemli tatil faydası olarak 

takip etmiştir. Benzer bir çalışmada, Ball ve Giakoumis (2003, 58-60), “iklim”, 

“güvenlik”, “yerel halkın arkadaşlığı”, “dinlenme ve rahatlama” ve “doğal bölgeler ve 

manzara” ilk beş fayda olarak tespit edilmiştir.  
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   Tablo 3.12. Katılımcıların Yaz Tatillini “Herhangi Bir Yerde” Geçirmelerinde  
                       Bekledikleri Faydalara İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu  

 Fayda Değişkenleri  
 

Ort. 
 

Standart 
Sapma 

Göreceli 
Önem 
Düzeyi 

Deniz, Plaj 4,5066 ,72542 1 
İklim ve hava 4,5059 ,71424 2 
Konaklanılan yerin rahatlığı 4,4816 ,74135 3 
Konaklanılan yerin restoran hizmeti 4,4199 ,79222 4 
Destinasyonun güvenliği 4,3215 ,85340 5 
Tatil bölgesindeki düşük suç oranı 4,2940 ,93701 6 
Yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı 4,2152 ,86295 7 
Sağlık servisi 4,0722 1,01825 8 
Yüzmek 4,0302 ,99559 9 
Güneşlenmek 4,0262 1,03008 10 
Çevre 4,0144 ,80475 11 
Konaklama tesislerinin aile için uygunluğu 4,0144 1,08195 12 
Doğal güzellikler ve manzara 3,9331 ,89206 13 
Destinasyonun ekonomikliliği 3,9252 ,89878 14 
Konaklanılan yerin dışındaki restoranların hizmeti 3,7126 1,05565 15 
Alışveriş olanakları 3,6627 1,03444 16 
Paranın değeri 3,6549 ,99554 17 
Ulaşım 3,5761 1,02408 18 
Su sporu olanakları 3,4541 1,12252 19 
Turist danışma merkezi 3,3924 1,05790 20 
Gece hayati ve eğlence olanakları 3,3333 1,09312 21 
Rehberli şehir turları 3,2310 1,11692 22 
Tarihi ve arkeolojik yapıları 3,2060 1,05726 23 
Yerel bot turları 3,0709 1,11032 24 
Milli Parklar 2,9895 1,05057 25 
Lunaparklar ve temalı parklar 2,9619 1,04177 26 
Kültürel gösteriler 2,9121 1,06744 27 
Korku ve heyecan arama 2,9094 1,08795 28 
Müzik konserleri ve tiyatrolar 2,9016 1,07756 29 
Kamp aktiviteleri 2,7808 1,39475 30 
Müzeler ve sanat galerileri 2,7428 1,08119 31 
Çevresel ekolojik gezileri 2,7323 1,00811 32 
Mağara gezme 2,6811 1,07627 33 
Dini yerler 2,6155 1,09132 34 
Aile ziyareti 2,5013 1,18494 35 
Tenis 2,3753 1,09272 36 
Kus gözlemciliği 2,2073 1,04009 37 
Golf 2,1614 1,03623 38 
Avcılık 2,0827 1,01874 39 
Kumar / Casino 1,9987 1,03614 40 

    Yanıt kategorileri: 1:Hiç önemli değil. 2: Önemli değil. 3: Ne önemli ne önemsiz  4: Önemli.   
                                    5: Çok önemli. 
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Öne çıkan diğer tatil faydaları ortalamalarına göre sırasıyla, (6) “tatil bölgesindeki 

düşük suç oranı (4,2940)”,  (7) “yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı (4,2152)”, (8) 

“sağlık servisi (4,0722)”, (9) “yüzmek (4,0302)”, (10) “güneşlenmek (4,0262)”, (11) 

“çevre (4,0144)” ve “konaklama tesislerinin aile için uygunluğu (4,0144)”, (12) “doğal 

güzellikler ve manzara (3,9331)”,  (13) “destinasyonun ekonomikliliği (3,9252)”, (14) 

“konaklanılan yerin dışındaki restoranların hizmeti (3,7126)” ve (15) “alışveriş 

olanakları (3,6627)”dır.  Öztürk ve Yeşiltaş (1997, 83) tarafından yapılan çalışmada, 

turistlerin Türkiye’yi tercih etmelerini etkileyen en önemli faktörler, “iklim”, “halkın 

sıcakkanlılığı”, “görülecek ve ziyaret edilecek yerlerin çok olması” ve “denizlerin temiz 

olması”dır.    

 

Öte yandan, göreceli olarak en az önem düzeyine sahip 5 tatil faydası şu şekilde 

sıralanmıştır; (1) “Tenis (2,3753)”, (2) “kuş gözlemciliği (2,2073)”, (3) “golf (2,1614)”, 

(4) “avcılık (2,0827)” ve (5) “kumar/casino (1,9987)”dur.  

 

Soru 15’de, turistlerin yaz tatillerini Antalya’da geçirmeye karar vermelerinde etkili 

olan özelliklerin önem düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Tablo 3.13, Antalya’ya yaz 

tatili için gelen turistlerin, tatil faydalarının önem düzeyine göre sıralamasını 

göstermektedir. Bu kısımda, turistlerin soruya verdikleri cevapların ortalamaları alınmış 

ve önem düzeyi en yüksek ortalamaya sahip faydadan en düşüğe doğru  sıralanmıştır. 

İlk sırada, 11. sorunun sonuçlarına paralel bir biçimde, “deniz, plaj (4,5797)” faydasının 

en önemli tatil faydası olarak ilk sırayı aldığı görülmüştür. Bunu sırasıyla,  “iklim ve 

hava (4,5149)”, “ konaklanılan yerin rahatlığı (4,4970)”,  “konaklanılan yerin restoran 

hizmeti (4,4507)” ve “destinasyonun güvenliği (4,3690)” ilk beş önemli tatil faydası 

olarak izlemiştir.  

 

Diğer öne çıkan tatil faydaları ortalamalarına göre sırasıyla, (6) “tatil bölgesindeki 

düşük suç oranı (4,3246)”,  (7) “yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı (4,2036)”, (8) 

“güneşlenmek (4,1420)”, (9) “çevre (4,0936)”, (10) “sağlık servisi (4,0907)”, (11) 

“yüzmek (4,0867)”, (12) “konaklama tesislerinin aile için uygunluğu (4,0786)”, (13) 

“destinasyonun ekonomikliliği (4,0040)”, (14) “doğal güzellikler ve manzara (3,9780)” 

ve (15) “paranın değeri (3,7802)”dir.   
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Tablo 3.13. Katılanların Yaz Tatillerini “Antalya’da” Geçirmelerinde  
        Bekledikleri Faydalara İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu  

 Fayda Değişkenleri 
 

N 
 

Ortala
ma 

Standart 
Sapma 

Göreceli 
Önem 
Düzeyi 

Deniz, Plaj 502 4,5797 ,62915 1 
İklim ve hava 505 4,5149 ,64263 2 
Konaklanılan yerin rahatlığı 497 4,4970 ,71596 3 
Konaklanılan yerin restoran hizmeti 497 4,4507 ,74736 4 
Destinasyonun güvenliği 496 4,3690 ,87095 5 
Tatil bölgesindeki düşük suç oranı 496 4,3246 ,90201 6 
Yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı 496 4,2036 ,88127 7 
Güneşlenmek 500 4,1420 ,97762 8 
Çevre 502 4,0936 ,84130 9 
Sağlık servisi 496 4,0907 1,04342 10 
Yüzmek 496 4,0867 1,02422 11 
Konaklama tesislerinin aile için 
uygunluğu 

496 4,0786 1,09723 12 

Destinasyonun ekonomikliliği 496 4,0040 ,89216 13 
Doğal güzellikler ve manzara 501 3,9780 ,90417 14 
Paranın değeri 496 3,7802 1,00206 15 
Alışveriş olanakları 496 3,7319 ,99223 16 
Konaklanılan yerin dışındaki restoranların 
hizmeti 496 3,7218 1,07083 17 

Ulaşım 496 3,6714 1,01447 18 
Su sporu olanakları 496 3,4899 1,14587 19 
Turist danışma merkezi 496 3,4355 1,08798 20 
Gece hayati ve eğlence olanakları 496 3,2823 1,18278 21 
Rehberli şehir turları 496 3,2681 1,13292 22 
Tarihi ve arkeolojik yapıları 499 3,1884 1,14973 23 
Yerel bot turları 496 3,1613 1,14159 24 
Milli parklar 496 2,9617 1,07334 25 
Müzik konserleri ve tiyatrolar 496 2,9496 1,11350 26 
Lunaparklar ve temalı parklar 496 2,9395 1,10845 27 
Kültürel gösteriler 497 2,9155 1,09843 28 
Korku ve heyecan arama 496 2,8548 1,16128 29 
Kamp aktiviteleri 496 2,8206 1,45577 30 
Müzeler ve sanat galerileri 498 2,7369 1,12278 31 
Çevresel ekolojik gezileri 496 2,7117 1,07475 32 
Dini yerler 499 2,6613 1,12632 33 
Mağara gezme 496 2,6190 1,12365 34 
Aile ziyareti 496 2,5060 1,25367 35 
Tenis 496 2,4294 1,19217 36 
Kuş gözlemeciliği 496 2,1875 1,08205 37 
Golf 497 2,1569 1,11239 38 
Avcılık 496 2,0565 1,08098 39 
Kumar / Casino 

496 1,9980 1,07965 
40 

 
Yanıt kategorileri: 1:Hiç önemli değil. 2: Önemli değil. 3: Ne önemli ne önemsiz   

     4: Önemli.  5: Çok önemli. 
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Bununla birlikte, en az önem düzeyine sahip tatil faydaları tablo 3.12’deki gibidir. 

Bunlar; “tenis (2,4294)”, “kuş gözlemciliği (2,1875)”, “golf (2,1569)”, “avcılık 

(2,0565)” ve “kumar/casino (1,9980)”dur.  

 

3.6.3.2. Araştırma Sorusu 1: Antalya’da Tatil Yapan Turistlerin Yaz Tatilinden  
  Bekledikleri Faydanın Boyutları Nelerdir?  
 

Araştırmamıza katılan turistlerin yaz tatilinden bekledikleri faydaların kaç grupta 

toplanabilirliğini görmek için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda elde 

edilen bulgular Tablo 3.14’te yer almaktadır. Faktör analizi, “bir grup değişken arasında 

ilişkilere dayanarak verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde sunulmasını sağlayan çok 

değişkenli bir analiz türüdür.” (Nakip 2003, 403).  Faktör analizinin amacı, “değişkenler 

arasındaki karşılıklı bağlılığın kökenini ortaya koymaktır” (Nakip 2003, 403). Diğer bir 

ifadeyle, faktör analizinin amacı, verilerin yapısını tanımlayarak, verileri özet halinde 

sunmak, sayılarını yönetilebilir ve üzerinde işlem yapılabilir hale getirerek, anlamlı bir 

sayıya düşürmektir (Nakip 2003, 403; Neuman 1994, 164).  

 

Faktör analizinde, değişkenler arasında yüksek korelasyon ilişkisi aranır. Aralarında 

korelasyon ilişkisi çok güçlü olan değişkenler aynı faktör içinde yer alır. Dolayısıyla, 

söz konusu değişkenlerin, içinde bulundukları faktörle de ilişkileri güçlü olacaktır  

(Nakip 2003, 408).  Faktör analizinin geçerliliğini gösteren KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

testidir. KMO, örnekleme yeterliliğini ölçmeye yarayan bir testtir ve örnek büyüklüğü 

ile ilgilenir. KMO, bir oran olup, %60’ın üstünde olması istenir (Nakip 2003, 409). 

Araştırmamızda KMO örneklem yeterliliği oranı %88 olarak tespit edilmiştir. Bu oran 

faktör analizine devam etme olanağı sağlamıştır. Öte yandan, Alpha güvenirlilik 

katsayısı, ölçeğin tamamı için, .88 olarak gerçekleşmiştir ve Alpha, her bir faktör için 

.59 ile .87 arasında değişmektedir. Bu, kabul edilebilir güvenirlilik sınırları arasındadır 

(Kim; Jogaratnam 2002, 72).   
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Tablo 3.14. Antalya’da Tatilini Geçiren Turistlerin Yaz Tatilinden  
                    Bekledikleri Faydalara Göre Yapılan Faktör Analizi Sonuçları  
  Yükü Öz 

değeri 
Açıklanan 
Varyans 

Ort. Güvenirlik 
katsayısı 

I.Özel İlgi Faydaları (7madde)  4,137 11,490 2,2868 .867 

31-Golf .849     
29-Avcılık .811     
36-Kumar / Casino .761     
35-Kus gözlemciliği .758     
30-Tenis .698     
38-Aile ziyareti .550     
34-Mağara gezme .489     
II.Kültürel Faydalar (5 madde)  3,987 11,076 2,8932 .871 

8-Müzeler ve sanat galerileri .842     
6-Tarihi ve arkeolojik yapıları .808     
9-Kültürel gösteriler .773     
7-Dini yerler .734     
10- Milli Parklar .636     
III.Güvenlik ve Konfor Faydaları (6 m.)  2,978 8,271 4,2673 .760 
19-Tatil bölgesindeki düşük suç oranı .710     
23-Destinasyonun güvenliği .641     

15-Konaklanılan yerin rahatlığı  .633     
18-Konaklama tesislerinin aile için 
uygunluğu 

.618     

40-Sağlık servisi .614     
16-Konaklanılan yerin restoran hizmeti .613     
IV.Ekonomik Faydalar (3 madde)  2,114 5,871 3,7476 .752 
20-Alışveriş olanakları .763     
21-Paranın değeri .746     
22-Destinasyonun ekonomikliliği .718     
V.İletişim ve Ulaşım Faydaları (4 madde)  2,087 5,786 3,6037 .694 

12-Turist danışma merkezi .736     
11-Ulaşım .621     
13-Rehberli şehir turları .513     
14-Yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı .495     
VI.Eğlence Faydaları (4 madde)  2,080 5,779 3,0266 .709 
25-Gece hayatı ve eğlence olanakları .772     
26-Lunaparklar ve temalı parklar .691     
28-Korku ve heyecan arama .619     
24-Müzik konserleri ve tiyatrolar .489     
VII.Güneş-Deniz-Kum Faydaları (3 m.)  2,025 5,626 4,3460 .644 
5-Güneşlenmek .786     
4-Deniz, Plaj .764     
1-İklim ve hava .616     
VIII.Çevresel ve Doğal Güzellikler 
Faydaları (2 madde) 

 1,512 4,201 3,9738 .601 

2-Çevre .793     
3-Doğal güzellikler ve manzara .671     
IX.Su Sporları Faydaları (2 madde)   1,505 4,182 3,7421 .587 

32-Yüzmek .787     
33-Su sporu olanakları .712     

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 62,292. 
KMO örneklem yeterliliği: %88,2; Bartlett küresellik testi: X2: 10734,332,  s.d.: 630, p<0.0001;  

Genel ortalama: 3,3975; Ölçeğin tamamı için Alpha: .883;  
Yanıt kategorileri: 1:Hiç önemli değil … 5:Çok önemli 
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Faktör sayısının belirlenmesinde özdeğeri 1’den büyük olan faktörler dikkate alınarak 

işlem yapılmıştır.  Öte yandan, “birikimli varyans miktarı tatmin edici düzeye gelene 

kadar faktörler modele alınır” (Nakip 2003, 412). Toplam birikimli varyans düzeyinin 

sosyal alanlarda %60 olmasını gerekli görmektedir (Nakip 2003, 412). Bununla birlikte, 

toplam varyansın en az %50’sini açıklayan çalışmalar da kabul edilmektedir (Sarıgöllü; 

Huang 2005, 281). Araştırmamızda faktör analizi sonucunda birikimli varyans düzeyi 

%60’ın üzerinde gerçekleşmiştir. Tablo 3.14’ten de görüldüğü gibi, 7 maddeden oluşan 

ilk faktör toplam varyansın %11,5’ini açıklamaktadır.  

 

Faktör analizi, ölçekteki toplam 40 maddeye uygulanmıştır. Faktör analizi yapılırken, 

özdeğeri 1’den büyük olan faktörlerin seçilmesine ve en az .450 düzeyinde korelasyona 

sahip olmasına, birden fazla faktöre yüklenen veya herhangi bir faktöre yüklenmeyen 

maddelerin işleme tabi tutulmamasına karar verilmiştir. Örneğin, Kim ve Jogaratnam 

(2002, 68) çalışmalarında, .400 düzeyinde korelasyona sahip olan maddeleri dikkate 

alarak faktör analizi yapmışlardır. Sarıgöllü ve Huang (2005, 281) ise, çalışmalarında 

.500 ve üstü korelasyona sahip olan maddeleri dikkate alarak faktör analizi 

yapmışlardır. Araştırmamızda yapılan faktör analizinde dört maddenin herhangi bir 

faktöre boyutlanamadığı görülmüştür. Bu maddeler sırasıyla, (1) “konaklanılan yerin 

dışındaki restoranların hizmeti”, (2) “çevresel ekolojik gezileri”, (3) “yerel bot turları” 

ve (4)  “kamp aktiviteleri"dir. Böylece, geriye kalan 36 madde faktör analizine tekrar 

tabi tutulmuş ve 36 maddenin 9 faktörde toplandığı ve bu faktörlerin, toplam varyansın 

%62,3’ünü açıkladığı görülmüştür.  

 

Birinci faktörü oluşturan maddeler incelendiğinde, bu faktörde turistlerin özel ilgi 

turizm çeşitlerine yönelik yaz tatilinden fayda beklentilerinin ağırlıklı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Bu nedenle faktöre “özel ilgi faydaları” adı verilmiştir. Faktör incelendiğinde 

“golf (.849)”, “avcılık (.811)”, “kumar / casino (.761)”, “kuş gözlemciliği (.758)”, “tenis 

(.698)”, “aile ziyareti (.550)” ve “mağara gezme (.489)” maddelerinin göreceli olarak 

daha fazla yüke sahip oldukları görülmüştür. Açıklanan varyansın %11,490’nı bu faktör 

tarafından açıklanması turistlerin yaz tatilinden bekledikleri özel ilgi faydalarının 

önemine işaret etmektedir.  
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İkinci faktör, turistlerin kültüre dönük yaz tatilden bekledikleri fayda boyutlarını ele 

almaktadır. Dolayısıyla, bu faktör turistlerin tatilleri sırasında gittikleri yerlerin tarihi ve 

kültürel değerlerini tanımak için gezip görmek istedikleri hususlardan oluşmaktadır. Bu 

açıdan bu faktöre “kültürel faydalar” adı verilmiştir. Kültürel faydalar faktörü beş 

maddeden oluşmuş olup, açıklanan varyansın %11,076’sını açıklamaktadır.  Bu faktörü 

oluşturan faydalar sırasıyla, “müzeler ve sanat galerileri (.842)”, “tarihi ve arkeolojik 

yapıları (.808)”, “kültürel gösteriler (.773)”, “dini yerler (.734)” ve “milli parklar 

(.636)”dır. Öztürk (2001, 47-48) yaptığı çalışmada, “tarih ve kültürle ilgili olanlar” 

faktörünü ortaya koymuştur. Bu faktör, çalışmamızın faktörlerinden ikinci faktöre 

benzerlikler göstermektedir.  

   

Tablo 3.14’ten görüldüğü gibi, “güvenlik ve konfor faydaları” adı verilen üçüncü faktör, 

altı maddeden oluşmaktadır. Bu faktör, toplam varyansın %8,3’ünü açıklamaktadır. 

Faktörün iç yapısı incelendiğinde, turistlerin yaz tatillerini geçirmek istedikleri 

destinasyonun sahip olması gereken özellikleri içerdiği görülmektedir. Bu faktörün 

ortalamasının (4,2673), diğer  faktörlere göre belirgin şekilde yüksek olduğu ve ikinci 

büyük ortalamaya sahip olduğu da görülmektedir. Güvenlik ve konfor faydalarında 

boyutlanan maddeler faktör yüklerine göre “tatil bölgesindeki düşük suç oranı (.710)”, 

“destinasyonun güvenliği (.641)”, “konaklanılan yerin rahatlığı (.633)”, “konaklama 

tesislerinin aile için uygunluğu (.618)”, “sağlık servisi (.614)” ve “konaklanılan yerin 

restoran hizmeti (.613)” sıralanmıştır.  

 

Dördüncü faktör, üç maddeden oluşmuş olup, toplam varyansın %5,9’unu 

açıklamaktadır. Tablodan da görüldüğü gibi, faktörün iç yapısı ekonomik unsurları 

kapsamaktadır. Dolayısıyla, bu faktöre “ekonomik faydalar” adı verilmiştir. Bu faktöre 

yüklenen maddeler, “alışveriş olanakları (.763)”, “paranın değeri (.746)” ve 

“destinasyonun ekonomikliliği (.718)”dir.    

 

Beşinci faktöre “iletişim ve ulaşım faydaları” adı verilmiştir. Bunun nedeni, turistlerin 

tatillerini geçirmek istedikleri destinasyonla ilgili bilgi ve ulaşım ihtiyaçlarını 

kapsamasıdır. Bu faktör, toplam varyansın %5,8’ini açıklamış olup, dört maddeden 

oluşmaktadır. Söz konusu maddeler “turist danışma merkezi (.736)”, “ulaşım (.621)”, 

“rehberli şehir turları (.513)” ve “yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı (.495)”dır. 
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Turistlerin eğlenceye yönelik yaz tatilden bekledikleri fayda boyutlarını ele alan altıncı 

faktör, dört maddeden oluşmaktadır ve toplam varyansın %5,8’ini açıklamaktadır. 

Dolayısıyla, bu faktör turistlerin tatilleri sırasında eğlence ihtiyaçlarını kapsayan 

unsurlardan oluşmaktadır. Bu açıdan bu faktöre “eğlence faydaları” adı verilmiştir. 

Eğlence faydaları “gece hayatı ve eğlence olanakları (.772)”, “lunaparklar ve temalı 

parklar (.691)”, “korku ve heyecan arama (.619)” ve “müzik konserleri ve tiyatrolar 

(.489)” şeklinde sıralanmışlardır. Sarıgöllü ve Huang (2005, 282) yaptıkları benzer 

çalışmada “eğlence ve güneş” adlı faktörü ortaya koymuşlardır. Öte yandan Öztürk’ün 

(2001, 47-48) yaptığı çalışmada, çalışmamızla benzer faktör olan “dinlenmek ve 

eğlenmek isteyenler” faktörünü elde etmiştir. Bu sonuç, turistlerin yaz tatilinden 

bekledikleri benzer faydalar aradıklarını göstermektedir.   

 

Yedinci faktör, 3S (Sun-Sea-Sand) turizmi de denen güneş-deniz-kum faydalarını 

kapsamaktadır (Tablo 3.14). Bu açıdan bu faktöre “güneş-deniz-kum faydaları” adı 

verilmiştir. Bu faktör, toplam varyansın %5,6’sını açıklamakta ve üç maddeden 

oluşmaktadır. Ayrıca, yedinci faktörün ortalamasının (4,3460), diğer faktörlere göre 

belirgin bir şekilde yüksek olduğu ve en büyük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 

Güneş-deniz-kum (3S) faydalarına boyutlanan maddeler faktör yüklerine göre, 

“güneşlenmek (.786)”, “deniz, plaj (.764)” ve “iklim ve hava (.616)” olarak 

belirlenmiştir.  

 

“Çevresel ve doğal güzellikler faydaları” adı verilen sekizinci faktör, iki maddeden 

oluşmaktadır ve açıklanan varyansın %4,2’sini açıklamaktadır. Öte yandan, faktör 

ortalamaları incelendiğinde, üçüncü büyük ortalamanın sekizinci faktör ortalamasına 

(3,9738) ait olduğu görülmektedir. Bu faktöre “çevre (.793)” ve “doğal güzellikler ve 

manzara (.671)” maddelerinin boyutlandığı görülmektedir. Frochot’un (2005, 340) 

fayda bölümlemesi üzerine yürüttüğü çalışmada elde edilen faktörlerden birisi olan 

“kırsal aktiviteler”, çalışmamızın sekizinci faktörüyle benzerlikler taşımaktadır. Bu 

durum, turistlerin farklı destinasyonları ziyaret etseler de benzer faydalar aradıklarını 

gösterebilir.  

 

Dokuzuncu ve son faktörümüze “su sporları faydaları” adı verilmiştir. Bunun nedeni, 

söz konusu eylemlerin tamamiyle su ile yapılmasından kaynaklanmaktadır. Aslında su 
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sporları, yaz tatillerinde deniz turizmi için olmazsa olmaz faydalar olarak gerçekleşir. 

Turistlerin yaz tatillerinden su sporları ile ilgili bekledikleri fayda “yüzmek (.787)” ve 

“su sporu olanakları (.712)”nı kapsamaktadır.    

 

Çalışmamızda yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen dokuz faktörün ikisi 

Sarıgöllü ve Huang’ın (2005) çalışmasındaki beş faktörden ikisine benzerlik 

göstermektedir. Sarıgöllü ve Huang’ın (2005) çalışmasında elde ettikleri üçüncü faktör 

olan “sanat gösterileri ve benzeri sahne sanatlarına dayalı faydalar”, çalışmamızın 

altıncı faktörü “eğlence faydaları” ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca, söz konusu 

çalışmanın beşinci faktörü “genel çevre gezileri faydaları”, çalışmamızın “çevresel ve 

doğal güzellikler faydaları” olan sekizinci faktörüne benzerlik göstermektedir.  

 

Öztürk’ün (2001, 47-48) çalışmasının, “tarih ve kültürle ilgili olanlar” faktörü, 

çalışmamızın “kültürel faydalar” faktörüne benzerlik göstermektedir. Ayrıca, aynı 

çalışmanın “dinlenmek ve eğlenmek isteyenler” faktörü, çalışmamızın “güneş-deniz-

kum faydaları” faktörüne benzerlik göstermektedir.  

 

Kanada’ya gelen Amerikan ziyaretçilerinin pazar bölümlendirme çalışmasında, faktör 

analizi sonucunda, dört pazar bölümü geliştirilmiştir. Bu bölümler; (1) çevre gezisi, (2) 

ticari dinlenceler (3) su odaklı aktiviteler ve (4) dışsal mekanlarda yaşamdır  (Graham; 

Wall 1978, 23). 

 

Kastenholz, Davis ve Paul’ün (1999, 354-359) yürüttüğü fayda bölümlendirmesi 

çalışmasında, dört kullanılabilir fayda bölümü tanımlanmıştır. Yapılan analizler 

sonucunda dört faktör elde edilmiştir. Çalışmamızda elde edilen dokuz fayda 

faktöründen ikinci faktör olan “kültürel faydalar” ve sekizinci faktör olan “çevresel ve 

doğal güzellikler faydaları” Kastenholz, Davis ve Paul’un (1999)  çalışmasında elde 

edilen dört faktörden ikinci (kültür ve geleneksel faydalar) ve dördüncü faktör (sıcak ve 

kirletilmemiş çevre faydaları) ile benzerlik göstermektedir.  

 

Frochot’un (2005, 340) fayda bölümlemesi üzerine yürüttüğü çalışmadaki birinci faktör 

olan “dışsal aktiviteler”,  çalışmamızın sadece sekizinci faktörü olan “çevresel ve doğal 

güzellikler faydaları” ile benzerlik göstermektedir.   
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Sirakaya, Uysal ve Yoshioka (2003, 297-301), Türkiye’yi ziyaret eden Japon turistleri 

benzer gruplarda bir araya getiren sekiz faktör belirlenmiştir. Taşıdıkları benzer 

özelliklere göre adlandırılmış bu sekiz faktör sırasıyla; (1) Doğu aşıkları, (2) aile 

bağlarını güçlendirenler, (3) kültür deneyimini yaşayanlar, (4) resort yaşam biçimini 

yaşayanlar, (5) kaçış, (6) arkeoloji/tarih eğitimi alanlar, (7) sıra dışı yaşam biçimini 

yaşayanlar ve (8) tatilden övünenlerdir. Bu çalışma, Japon turistleri Türkiye’ye ziyaret 

motivasyonları açısından iki bölüme ayırmıştır. Çalışma sonuçları Japon turistlerin 

Türkiye ziyaretlerinin seyahat karakterlerine göre homojen olmadıklarını göstermiştir.  

 

Lee, Morrison ve O’Leary (2006, 576-581) Fransız turistlerin Kanada’yı ziyaretlerinde 

aradıkları faydaya dayalı bölümleme çalışması yürütmüşlerdir. Bu çalışmada, dokuz 

faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktörler: (1) kolaylık ve fırsat arayanlar, (2) yenilik 

arayanlar, (3) kaçış arayanlar, (4) çevresel kalite ve güvenlik arayanlar, (5) farklılık 

arayanlar, (6) sıkıntılarla başa çıkan (roughing it and coping), (7) alışveriş ve 

sanat/kültür, (8) bütün aile için aktiviteler arayanlar ve (9) arkadaşları ve akrabaları 

ziyaret. Çalışmamızda elde edilen dokuz fayda faktöründen ikinci faktör olan “kültürel 

faydalar”, Lee, Morrison ve O’Leary’nin (2006)  çalışmasının ikinci faktörü olan 

“yenilik arayanlar” faktörü ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca, aynı çalışmanın 

sekizinci faktörü olan  “bütün aile için aktiviteler arayanlar”, çalışmamızın “güvenlik ve 

konfor faydalarına” benzemektedir.   

 

Formica ve Uysal (1998) İtalya, Spoleto Festivaline katılanların seyahat güdüleyicilerini 

araştırmak için faktör-kümeleme bölümlendirme yaklaşımını kullanmışlardır. Altı 

güdüleme faktörü arasında “kültür-tarih faktörü” festivale katılmak için en önemli 

güdüleyici faktör olarak bulunmuştur. 

 

Cha, Mc Cleary ve Uysal (1995) Faktör-Kümeleme pazar bölümlendirme yaklaşımını 

kullanarak yurtdışına çıkan Japon turistlerin seyahat motivasyonlarını araştırmışlardır. 

Çalışmaları altı seyahat motivasyonunu incelemiştir. Bunlar; rahatlama, bilgi, macera, 

seyahat övünmeleri (travel bragging), aile ve spordur. Araştırmacılar, Japonları seyahate 

güdüleyen iki önemli faktörün bilgi ve macera olduğunu ortaya koymuşlardır. 
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3.6.3.3. Araştırma Sorusu 2: Antalya Turist Pazarı Yaz Tatilinden Beklenen  
Faydaya Göre Kaç Bölümden  Oluşmaktadır? Bu Bölümlerin Profili   
Nasıldır?   

 
Araştırmanın cevap aradığı ikinci soru, Antalya’da tatil yapan turistlerin yaz tatilinden 

bekledikleri faydalara göre kaç pazar  bölümünden oluşabileceği ve oluşan bu 

bölümlerin  profilini belirlemektir. Bu sorunun cevabının bulunması için, turistlere 

yöneltilen fayda maddelerine uygulanan faktör analizi sonucunda elde edilen fayda 

faktörlerine kümeleme analizi uygulanmıştır.   

 

Kümeleme analizi, “birbirlerine benzeyen birey ve nesnelerin sınıflandırılmasını 

sağlayan çok değişkenli bir analiz türüdür” (Nakip 2003, 417). Diğer bir ifadeyle, 

kümeleme analizi, araştırma konusu olan birey veya nesneleri, aralarındaki benzerlikleri 

dikkate alarak bir araya getirir (Nakip 2003, 418). Kümeleme analizi, çok sayıda 

maddeler arasındaki ilişkileri organize eder ve onları gruplara yerleştirir (Neuman 1994, 

166; Güler, 2006, 3). Kısaca, araştırma kapsamındaki bireyler, çeşitli özellikleri 

doğrultusunda kümelere ayrılırken, kümeler içi homojenlik ve kümeler arası 

heterojenlik yüksek düzeyde tutulmalıdır (Sangün, 2007, 24). Kümeleme analizinin 

uygulandığı alanların başında pazar bölümlendirme çalışmaları gelmektedir. 

Uygulandığı diğer alanlar, alıcı davranışlarını anlama, yeni ürün fırsatlarını tanımlama, 

test pazarlarının seçimi, örgütsel pazar bölümlemesi ve hayat tarzlarının belirlenmesidir 

(Nakip 2003, 418-419). Öte yandan, kümeleme analizi, Hiyerarşik ve Hiyerarşik 

olmayan kümeleme yöntemleri olmak üzere iki şekilde ele alınmaktadır (Özdamar 

2004, 293). Hiyerarşik olmayan yöntemlerden en çok kullanılanları K-Ortalamalar (K-

Means) kümeleme, Medoid kümeleme, Fuzzy kümeleme ve Yığma kümeleme 

modelleridir (Özdamar 2004, 325). Ancak, bu çalışmada, TwoStep Cluster kümeleme 

analizi kullanılmıştır. İki basamaklı kümeleme analizi olarak adlandırılabilen bu analiz, 

“bir veri setinde başka bir şekilde görülemeyecek doğal grupların (veya kümelerin) 

ortaya çıkarılması için dizayn edilmiş (geliştirilmiş/üretilmiş) keşfedici bir araçtır” 

(SPSS 15 Paket Programı). Bu yöntemi,  geleneksel kümeleme yöntemlerinden ayıran 

birçok önemli özelliği bulunmaktadır. Bunlar (SPSS 15 Paket Programı):  
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(1) Kategorik veya devam eden (continous) değişkenlere uygunluk: Değişkenleri 

bağımsız olarak değerlendirerek, kategorik ve devamlı değişkenlere ortak bir çoklu 

kategorik veri (multinominal)-normal dağılım uygulanabilir.  

 

(2) Küme sayısının otomatik olarak seçimi: Model-tercih kriterlerinin değerlerini farklı 

küme sonuçlarıyla karşılaştırarak, prosedür optimal küme sayısını otomatik olarak 

belirlemektedir.  

 

(3) Büyükölçeklilik (çok sayıdaki verilere uygunluk) (Scalability): Kayıtları özetleyen 

bir küme özellikleri ağacı (cluster features tress) oluşturarak, iki basamaklı algoritma, 

büyük veri dosyalarının incelenmesine olanak tanımaktadır.      

 

Ortaya çıkan dokuz faktöre göre kümeleme analizi uygulanmıştır.  Two Step Cluster 

analizi, iki pazar bölümü (küme) üretmiştir. Elde edilen her iki pazar bölümünün, dokuz 

faktör itibariyle ortalamaları birbirinden istatistiki olarak farklı olması beklenir. Bunu 

test etmek için t-testi yapılmıştır (Tablo 3.15). Yapılan t-testi analizi, iki pazar 

bölümünün aralarında tüm faktörler itibariyle anlamlı (0.000)  farklılıklar olduğunu 

ortaya koymuştur. Örneğin, benzer bir çalışmada, Bieger ve Laesser (2002, 71) dört 

küme elde etmişlerdir. Diğer bir örnek, Lee, Lee ve Wicks’in (2004, 66-67) 

çalışmasından verilebilir. Bu çalışmada, Güney Kore’yi ziyaret eden turistleri taşıdıkları 

benzer özelliklere göre adlandırılmış dört bölüme ayırmıştır. Bu bölümler; (1) kültür ve 

aile ortamı arayanlar, (2) çoklu amaç arayanlar, (3) kaçış arayanlar ve (4) olay 

arayanlardır.  

 

Kümelerin adlandırılmasında, literatürde izlenen yöntem kullanılarak, küme 

ortalamalarından hareket edilerek kümelere adları verilmiştir. Birinci kümenin adı tablo 

3.15’ten de görülebileceği gibi  “Güvenlik ve Konfor Faydaları Arayanlar (4,6208)” ve 

ikinci kümenin adı “Güneş-Deniz-Kum Faydaları Arayanlar (4,2559)” olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra,  ayırma analizi yapılmıştır. Ayırma analizi, çok değişkenli 

bir analiz türü olup, önceden sınıflandırılmış iki veya daha fazla grubu birbirinden 

ayıran faktörleri tespit etmeye yarayan ve grup dışından alınan bir gözlemin hangi gruba 

atanabileceğini gösteren bir analiz türüdür (Nakip 2003, 461; Oğuzhan; Aydın 2000, 1-

4). 
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       Tablo 3.15. Fayda Faktörlerine Dayalı Elde Edilen Kümelere Uygulanan  
                           t-Testi Analizi  

  

Fayda Boyutları 
Küme  N Ort. Std. 

Sapma 
t değeri 

I.Özel İlgi Faydaları 1 280 2,5908 ,82367 8,366*** 

  2 482 2,1103 ,72793  

II.Kültürel Faydalar 1 280 3,3750 ,74455 13,165*** 

  2 482 2,6133 ,81196  

III.Güvenlik ve Konfor Faydaları 1 280 4,6208 ,37332 15,311*** 

  2 482 4,0619 ,63438  

IV.Ekonomik Faydalar 1 280 4,1690 ,63484 12,793*** 

  2 482 3,5028 ,78335  

V. İletişim ve Ulaşım Faydaları 1 280 4,1482 ,53077 19,846*** 

  2 482 3,2873 ,64957  

VI. Eğlence Faydaları 1 280 3,4652 ,71835 12,965*** 

  2 482 2,7718 ,70787  

VII.Güneş-Deniz-Kum Faydaları 1 280 4,5012 ,54066 5,504*** 

  2 482 4,2559 ,67390  

VIII.Çevresel ve Doğal  
        Güzellikler Faydaları 

1 280 4,3125 ,57706 11,259*** 

  2 482 3,7770 ,71917  

IX.Su Sporları Faydaları 1 280 4,0696 ,84855 8,072*** 

  2 482 3,5519 ,86236  

       Not:: * p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 

Ayırma analizi, özellikle bir bölüm üyelerinin diğer bölümden nasıl farklı olduğunu ve 

bölümler içinde kişilerin doğru sınıflandırılıp sınıflandırılmadığını anlamak için 

(Oğuzhan; Aydın 2000, 1-4) kullanılmıştır. Bu konuda ilgili literatür taraması 

sonucunda bir çok araştırmanın benzer şekilde yapıldığı belirlenmiştir. Bu aşamada son 

olarak Ki-Kare analizi kullanılmıştır.  Ki-Kare analizi, iki değişken arasında bir 

birlikteliğin olup olmadığını ölçen bir analiz türüdür (Nakip 2003, 273-274). Ki-Kare 

analizi, aynı zamanda değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde de 

kullanılmaktadır (www.istatistikanaliz.com). Bu çalışmada ki-kare analizi, 

cevaplayıcıların demografik ve seyahat özelliklerinin iki küme arasındaki farklıklarını 

belirlemek ve açıklamak için kullanılmıştır. Ki-Kare analizi sonucunda elde edilen 

değer ilgili tabloların altında yer almaktadır. Ayrıca, elde edilen çapraz tablolar yoluyla 

pazar bölümleri tanımlanmaya çalışılmıştır.     

 

Tablo 3.16, ayırma analizi sonucunda elde edilen standartlaştırılmış fonksiyon 

katsayılarını göstermektedir. Bu tablodaki her iki kümenin en büyük ortalamaları 

dikkate alındığında, yapılan kümeleme analizinin doğrulandığı görülmektedir.  
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                  Tablo 3.16. Standartlaştırılmış Fonksiyon Katsayıları  

 Küme Sayısı  

 1 2 

I.Özel İlgi Faydaları 2,262 2,205 
II.Kültürel Faydalar 3,897 3,091 
III.Güvenlik ve Konfor Faydaları 9,640 8,609 
IV.Ekonomik Faydalar 3,303 2,594 
V. İletişim ve Ulaşım Faydaları 4,315 2,974 
VI.Eğlence Faydalar 3,014 2,345 
VII.Güneş-Deniz-Kum Faydaları 9,203 8,848 
VIII.Çevresel ve Doğal  
        Güzellikler Faydaları 

5,350 4,879 

IX.Su Sporları Faydaları 2,713 2,250 
 

Tablo 3.17, ayırma fonksiyonunun özdeğerini, açıkladığı varyansı ve setlerarası 

korelasyonu vermektedir (Nakip, 2003, 470-472). İki kümemiz olduğundan, sadece bir 

fonksiyon (denklemimiz) çıkmıştır. Bu fonksiyonun özdeğeri, .906 ve toplam varyansın 

%100’ünü açıklamaktadır.  

 

          Tablo 3.17. Kanonik Ayırma Fonksiyonu 
Fonksiyon 
 

Özdeğer 
 

Varyans 
% 

Birikimli 
Varyans  % 

Kanonik 
Korelasyon 

1 ,906 100,0 100,0 ,689 
 

Kanonik korelasyon (determinasyon) %69’dur. Bu katsayının karesi (69*69= 4761) 

bize, bağımlı değişkendeki varyansın yüzde kaçınının bu model tarafından açıklandığını 

gösterir. Yani, bağımlı değişkendeki varyansın %48’i bu model tarafından 

açıklanmaktadır.  

 

Tablo 3.18, Wilks’ Lambda değerlerini göstermektedir. Buna göre denklem  binde bir 

(0.000) anlamlılık düzeyinde geçerlidir. Çalışmamızda  Wilks’ Lambdası değeri .525 ve 

buna bağlı olarak da Ki-Kare değeri 487,198 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre 

ayırma modelimiz 0.000 (binde bir) anlamlılık düzeyinde geçerli olup, üzerinde yorum 

ve tahminler yapılabilir.  
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                   Tablo 3.18. Ayırma Fonksiyonun Wilks' Lambda Testi Sonucu 

Fonksiyon 
 

Wilks' 
Lambda 

Ki-Kare  
 

 
Serbestlik 
derecesi 

Anlamlılı
k düzeyi 

1 ,525 487,198 9 ,000 
 

Ayırma analizi sırasında, çok sayıda değişken olduğunda, hangi sınıra kadar 

değişkenlerin ayırmada önemli olduğunu belirlemek giderek zorlaşır. Bu amaçla matris 

yapısına başvurulur. Ayırma yükleri olarak da bilinen bu matris, aslında değişkenlerin 

fonksiyondaki korelasyonlarının mutlak değerleri itibariyle sıralanışıdır. Korelasyon  

da, ayırma değişkenleri ile standartlaştırılmış kanonik ayırma fonksiyonları arasındaki 

ilişkiyi gösterir. Bu matris çalışmalarda iki kolaylık sağlar, (1) değişkenleri, ayırma 

güçlerine göre güçlüden zayıfa doğru sıralamaktadır, (2) açıklama gücü %30’un üstünde 

olan değişkenleri geçerli ve altında olanları da geçersiz saymaktadır (Nakip 2003, 472-

473).   

 

                           Tablo 3.19. Matris Yapısı  
Faydalar Fonksiyon 

İletişim ve Ulaşım  Faydaları ,717 
Güvenlik ve Konfor Faydaları ,513 
Eğlence Faydaları ,494 
Kültürel Faydalar ,490 
Ekonomik Faydalar ,461 
Çevresel ve Doğal Güzellikler 
Faydaları 

,405 

Özel İlgi Faydaları ,319 
Su Sporları Faydaları ,306 
Güneş-Deniz-Kum Faydaları ,198 

 

Bu verilere göre (Tablo 3.19), iki grubu birbirinden en iyi ayıran değişkenler sırasıyla, 

“İletişim ve Ulaşım  Faydaları (,717), “Güvenlik ve Konfor Faydaları (,513)”, “Eğlence 

Faydaları (,494)”, “Kültürel Faydalar (,490)”, “Ekonomik Faydalar (,461)”, “Çevre 

Faydaları (,405)”, “Özel İlgi Faydaları (,319)” ve “Su Sporları Faydaları (,306)”dır. Bu 

Tablo iki kümeyi birbirinden en iyi ayıran değişkenleri sırasına göre verir. Genelde 

%30’dan fazla olanlar değerlendirmeye alınır.  
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Dolayısıyla burada .30 düzeyinin altında kalan tek faktör “Güneş-Deniz-Kum 

Faydaları”dır. Bunun nedeni, her iki kümede yer alan turistlerin, “Güneş-Deniz-Kum 

Faydaları”nı yaz tatili için temel fayda olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, iki kümeyi birbirinden en iyi ayıran değişkenin  “İletişim ve Ulaşım  Faydaları”  

olduğu belirlenmiştir.  

 

   Tablo 3.20. Kümelerin Sınıflandırılma Sonuçları  

Küme Sayısı  Tahmini Grup 
Üyeliği 

Toplam  

  1 2  
1 256 24 280 
2 84 398 482 

  

Tablo 3.20, ayırma analizine göre sınıflandırılma sonuçlarını göstermektedir. Buna 

göre, mevcut gözlemlerin %85,8’i doğru sınıflandırılmıştır. Tablodan da görüldüğü gibi, 

1. kümede yer alan 280 kişiden 256 kişi doğru ve 24 kişi yanlış gruplanmıştır. Birinci 

kümede doğru sınıflandırma oranı (256/280) %91’dir. İkinci kümenin doğru 

sınıflandırılma oranı ise, (398/482) %83’tür. Böylece, bu analizde doğru sınıflandırma 

oranı [(256+398) / 762 = 85,8] %86 olarak gerçekleşmiştir.  

 

3.6.3.3.1. Pazar Bölümlerinin Demografik Özelliklerine Göre Tanımlanması  
 
3.6.3.3.1.1. Cinsiyete Göre   
 

Araştırmamıza katılan “kadın” katılımcıların oranı %51,7 olarak gerçekleşmiştir. 

“Erkek” katılımcıların oranı ise, %47,8 olarak belirlenmiştir. Ancak, cinsiyet 

değişkeninin kümelere göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 3.21), güvenlik ve konfor 

faydaları arayan erkek turistlerin oranı %43,2 ve kadın turistlerin oranı ise, %56,8 

olarak gerçekleştiği görülmektedir. Kısaca, güvenlik ve konfor faydaları arayan 

turistlerin, erkek turistlere oranla daha çok kadın turistlerden oluştuğu söylenebilir. 

Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin oranlarının birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. Güneş-deniz-kum faydaları arayan erkek turistlerin oranı %50,2 ve 

kadın turistlerin oranı %49,8 olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle, pazarlama 

faaliyetlerinin özellikle, “güvenlik ve konfor faydaları arayan” kadın turistler dikkate 

alınarak yapılması gerektiği söylenebilir.  
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                    Tablo 3.21. Pazar Bölümlerinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

Güvenlik ve 
Konfor Faydaları 

Arayanlar 

Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 
Arayanlar 

 
Cinsiyet 

f % f % 
Erkek 120 43,2 241 50,2 
Kadın 158 56,8 239 49,8 

Toplam 278 100 480 100 
Not: X2: 3,501; s.d.: 1; p=0,061 

 

 
3.6.3.3.1.2. Yaşa Göre   
  

Yaşa göre gruplandırmada Kotler’in (2000) yaş gruplarına göre gruplandırma 

yaklaşımından faydalanılmıştır. Yaşla ilgili verileri analizlere tabi tutabilmek için 50 

yaş ve üstü katılımcılar birleştirilmiştir.  Yapılan birleştirme sonucunda “15-19” yaşları 

arasındaki katılımcıların oranı, %11,6, “20-34” yaşları arasındaki katılımcılar %41, “35-

49” yaşları arasındaki katılımcılar %35,7 ve “50 ve üstü” yaşları arasındaki 

katılımcıların oranı ise, %10,5 olarak gerçekleşmiştir. Kümeleme analizi sonucunda, 

kümelere göre yaş dağılımları Tablo 3.22’de verilmiştir. Tablo 3.22’ye göre,  güvenlik 

ve konfor faydaları arayan turistlerin ağırlıklı olarak “35-49” ile “20-34” yaş 

grubundaki turistlerden oluştuğu belirlenmiştir. Güneş-deniz-kum faydaları arayan 

turistler incelendiğinde, en büyük oran %42,9 ile “20-34” yaş grubundaki turistlere 

aittir. Bunu, %32,9’luk bir oranla “35-49” yaş grubundaki turistler izlemektedir. 

Buradan hareketle, her iki pazar bölümünün yaş grupları dağılımlarının birbirine yakın 

olduğu ancak, güvenlik ve konfor faydaları arayan turistlerden “35-49” yaş grubu 

turistlere odaklı pazarlama çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği ileri sürülebilir. Öte 

yandan, güneş-deniz-kum faydaları arayan turistler ele alındığında, pazarlama 

çalışmalarının “20-34” yaş grubu turistlere odaklı gerçekleştirilmesi gerektiği 

söylenebilir. Bu durum yaş ilerledikçe, gelir artışına parelel olarak güneş-deniz-kum 

faydalarının üstüne güvenlik ve konfor faydaları arayışlarını da çağrıştırmaktadır.    
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Tablo 3.22. Pazar Bölümlerinin Yaşa Göre Dağılımı 
Güvenlik ve 

Konfor Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

 
Yaş 
Grupları 

f % f % 
15-19 29 10,5 58 12,1 
20-34 109 39,6 205 42,9 
35-49 114 41,5 157 32,9 
50 ve üstü 23 8,4 58 12,1 
Toplam 275 100 478 100 

  Not: X2: 6,726; s.d.: 3; p=0,081      

 
 
3.6.3.3.1.3. Milliyete Göre   
 
Milliyet değişkeni anlamlı bir şekilde gruplandırılarak, beş grup elde edilmiştir. Ancak, 

“Alman” ve “Rus” vatandaşı turistler tek başına ele alınmışlardır. Bunun nedeni, 

Antalya’ya gelen turistlerin çoğunluğunun “Alman” ve “Rus” olmasından 

kaynaklanmaktadır. Milliyet değişkeni dikkate alınarak oluşturulan çapraz tablo, Tablo 

3.23’te sunulmaktadır. 

 

          Tablo 3.23. Pazar Bölümlerinin Milliyetlere Göre Dağılımı  
Güvenlik ve 

Konfor 
Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-
Deniz-Kum 
Faydaları 
Arayanlar 

Toplam Milliyet 

f % f % f % 
Alman 80 29 193 40,9 273 36,5 
Rus 72 26,1 109 23 181 24,2 
Diğer Avrupa Ülkeleri  25 9 49 10,4 74 9,9 
Orta Doğu Ülkeleri  37 13,4 48 10,2 85 11,4 
Eski Doğu Bloku Ülkeleri  62 22,5 73 15,5 135 18 
Toplam 276 100 276 100 748 100 

           Not: X2: 14,046; s.d.: 4; p=0,007      

 

Kümeleme analizi sonucunda elde ettiğimiz pazar bölümleri turistlerin milliyetine göre 

incelendiğinde, her iki pazar bölümü olan “güvenlik ve konfor faydaları arayanlar” ve 

“güneş-deniz-kum faydaları arayanların” arasında en büyük oranların “Alman”, “Rus” 

ve “ Eski Doğu Bloku Ülkeleri (Ukrayna, Romanya, Slovenya, Macaristan, Kazakistan, 

Polonya)” vatandaşlarına ait olduğu görülmektedir. Ancak, güvenlik ve konfor faydaları 

arayan turistlerden dördüncü sırayı %13,4 ile  “Orta Doğu Ülkeleri (İsrail, İran, Türkiye, 
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Japonya)” vatandaşları ve beşinci sırayı ise, “Diğer Avrupa Ülkelerinin (%9) (Hollanda, 

Fransa, Belçika, İtalya, İngiltere, Danimarka, Makedonya, Arnavutluk, Amerika)” 

vatandaşları almaktadır. Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistler milliyet bazında 

incelendiğinde, rakamların birbirine yakın olmakla birlikte, “Diğer Avrupa Ülkelerinin 

(%10,4)” vatandaşlarının dördüncü sırada yer aldığı görülmektedir. “Orta Doğu 

Ülkelerinin (%10,2)” vatandaşları ise, beşinci sırada yer almaktadır.  

 

Tablodan da görüldüğü gibi, Antalya’ya yaz tatili için gelen turistlerin toplamları 

dikkate alındığında, %36,5’i “Alman” turistlerden oluşmaktadır. Bunu, %24,2’lik bir 

oranla “Rus” turistler izlemektedir. Üçüncü büyük oran, “Eski Doğu Bloku Ülkeleri 

(%18)” turistlerine aittir. “Orta Doğu” Ülkelerinden gelen turistler %11,4’lük bir orana 

sahip iken, “Diğer Avrupa” Ülkelerinden gelen turistlerin oranı ise, %9,9’dur.  

 
 
3.6.3.3.1.4. Medeni Duruma Göre   
 

Tablo 3.24, pazar bölümlerinin medeni durumuna göre çapraz tablosunu göstermektedir. 

Pazar bölümleri turistlerin medeni durumuna göre irdelendiğinde, güvenlik ve konfor 

faydaları arayan turistlerin  %67,5’lik bir oranla “evli ve birlikte yaşayan” turistlerden 

oluştuğu belirlenmiştir. Geriye kalanlar kaçınılmaz olarak “bekar” turistlerdir ve ikinci 

büyük oranı oluşturmaktadırlar. Kısaca, güvenlik ve konfor faydaları arayanların 

kümesinin ağılıklı olarak “evli ve birlikte yaşayan” turistlerden meydana geldiği 

söylenebilir.  

 

      Tablo 3.24. Pazar Bölümlerinin Medeni Duruma Göre Dağılımı  
Güvenlik ve 

Konfor 
Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum 

Faydaları 
Arayanlar 

 
Medeni Durum 

f % f % 
Bekar 74 26,7 151 31,7 
Evli ve birlikte yaşıyor 187 67,5 298 62,5 
Dul ve boşanmış 16 5,8 28 5,9 
Toplam 277 100 477 100 

                    Not: X2: 2,127; s.d.: 2; p=0,345  

 

Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin kümesi incelendiğinde, durumun güvenlik 

ve konfor faydaları arayanlar kümesine benzer bir yapıda olduğu görülmektedir. Güneş-
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deniz-kum faydaları arayanların kümesi irdelendiğinde, “evli ve birlikte yaşayan” 

turistlerin oranı %62,5 ve “bekar” olan turistlerin %31,7 olduğu görülmektedir. Buradan 

hareketle, pazarlama yöneticileri, her iki pazar bölümünde de, “evli ve birlikte yaşayan” 

turistlere dönük pazarlama faaliyetlerini dikkate almaları gerekmektedir. Öte yandan, 

pazarlama yöneticileri, her iki pazar bölümü bazında “bekar” turistlerin oranlarının göz 

ardı edilemeyecek büyüklükte olduğunu bilerek hareket etmeleri gerekmektedir.    

 
3.6.3.3.1.5. Eğitim Durumuna Göre   
 

Kümeler turistlerin eğitim durumu (Tablo 3.25) bazında irdelendiğinde, güvenlik ve 

konfor faydaları arayanların %53’ünün “üniversite” mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Bunu, %23,2’lik bir oranla “lise” mezunları izlemektedir. Kısaca, güvenlik ve konfor 

faydaları arayanların ağırlıklı olarak “üniversite” ve “lise” mezunlarından oluştuğu 

söylenebilir. Güneş-deniz-kum faydaları arayanların oranları incelendiğinde, durumun 

güvenlik ve konfor faydaları arayanlara benzer bir yapıda olduğu görülmektedir. Güneş-

deniz-kum faydaları arayanların “üniversite” mezunu turistlerin oranı %48 ve “lise” 

mezunu turistlerin oranının ise, %27 olduğu görülmektedir. Buradan hareketle, 

pazarlama yöneticilerinin, her iki pazar bölümü için, “üniversite” ve “lise” mezunlarını 

dikkate alarak pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerektiği söylenebilir.   

  

     Tablo 3.25. Pazar Bölümlerin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı  
Güvenlik ve 

Konfor 
Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-
Deniz-Kum 
Faydaları 
Arayanlar 

 
  
Eğitim Durumu 

f % f % 
İlköğretim 37 13,9 63 13,8 
Lise 63 23,6 122 26,6 
Üniversite 141 52,8 219 47,8 
Lisansüstü 26 9,7 54 11,8 
Toplam 267 100 458 100 

     Not: X2: 2,104; s.d.: 3; p=0,551  

 
 
3.6.3.3.1.6. Gelir Düzeyine Göre   
 

Tablo 3.26, pazar bölümlerinin gelir düzeyine  göre dağılımını vermektedir. Güvenlik 

ve konfor faydaları arayanlar ve güneş-deniz-kum faydaları arayanların “orta” gelir 
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düzeyine sahip turistlerden oluştuğu belirlenmiştir. Ayrıca, her iki pazar bölümü için 

geçerli olan bir diğer durum, ikinci büyük oranın “ortanın üstü” gelir düzeyine sahip 

turistlerden oluştuğu ve “yüksek” gelir düzeyine sahip turistlerin oranlarının da her iki 

pazar bölümünde eşit olduğu belirlenmiştir.   

 

       Tablo 3.26. Pazar Bölümlerinin Gelir Düzeyine Göre Dağılımı  
Güvenlik ve Konfor 

Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

 
Gelir Düzeyi 

f % f % 
Düşük 11 4 7 1,5 
Ortanın altı 15 5,4 33 7 
Orta 163 58,8 259 55,6 
Ortanın üstü 69 24,9 135 29 
Yüksek 19 6,9 32 6,9 
Toplam 277 100 460 100 

                    Not: X2: 6,487; s.d.: 4; p=0,166  

 

3.6.3.3.1.7. Mesleğe Göre   
 

Pazar bölümlerini oluşturan turistlerin, mesleğe göre dağılımları Tablo 3.27’de 

verilmektedir. Güvenlik ve konfor faydaları arayanlardan en büyük orana sahip olan 

turistlerin meslekleri “memur”luktur. Bu oran %22,4’tür. Bunu, aynı orana sahip 

“öğrenci” ve “işçi” (%20,5) olan turistlerdir izlemektedir. Üçüncü sırada yer alan 

“serbest meslek” sahibi turistler olup, bunu “yönetici” turistler izlemektedir.  

 
      Tablo 3.27. Pazar Bölümlerinin Mesleğe Göre Dağılımı  

Güvenlik ve 
Konfor Faydaları 

Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

 
Meslek  

f % f % 
Yönetici 36 17,1 73 20,9 
Serbest Meslek 41 19,5 58 16,6 
İşçi 43 20,5 84 24 
Öğrenci 43 20,5 82 23,4 
Memur 47 22,4 53 15,1 
Toplam 210 100 350 100 

                       Not: X2: 6,659; s.d.: 4; p=0,155 
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Mesleğe göre, güneş-deniz-kum faydaları arayanlar incelendiğinde, en büyük oran 

“işçi” (%24) turistlere aittir. Bunu %23,4’lük bir oranla “öğrenci”ler izlemektedir. 

Sırasıyla, %20,9’luk bir oranla “yönetici” konumundaki turistler, %16,6’lık bir oranla 

“serbest meslek” sahibi turistler ve %15,1’lik bir orana sahip olan “memur” turistler 

takip etmektedir. Buradan hareketle, pazarlama yöneticileri, güvenlik ve konfor 

faydalarını kullanarak “memurlara” ve güneş-deniz-kum faydalarını ise, “işçilere” 

dönük pazarlama faaliyetleri için kullanarak pazarlama stratejilerini geliştirebilirler.   

 
Genel olarak her iki kümenin özet bulguları şöyledir: Güvenlik ve Konfor Faydaları 

Arayanlar kümesi, kadın ağırlıklı turistlerden oluşmaktadır. Yaş itibariyle en fazla “35-

49” yaş aralığında olan, “evli ve birlikte” yaşayan, “üniversite” mezunu olan, büyük 

çoğunluğunun “memur” olan ve gelir düzeyleri “orta” olan turistlerdir. Ayrıca, hem 

Alman hem de Rus turistlerin oranlarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. 

 

Güneş-Deniz-Kum Faydaları Arayanların oluşturduğu kümede ise, cinsiyet açısından 

her iki cinsiyetin oranlarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Yaş itibariyle en 

fazla “20-34” yaş aralığındaki turistlerin yer aldığı, “evli ve birlikte yaşayan” turistlerin 

kümeyi oluşturduğu, eğitim durumu açısından, en büyük oranın “üniversite” mezunu 

turistlerden oluştuğu, milliyet bazında ise, Alman ağırlıklı turistlerin oluşturduğu, gelir 

düzeyinin “orta” olduğu,  ve meslek bazında en büyük oranın “işçi”lere ait olduğu 

belirlenmiştir. 

 
3.6.3.3.2. Pazar Bölümlerinin Seyahat Özelliklerine Göre Tanımlanması  
 
Tablo 3.28, Türkiye’ye daha önce yaz tatili için gelen turistlerin kümelere göre yapılan  

çaprazlama tablosunu vermektedir. Bu tabloya göre, güvenlik ve konfor faydaları 

arayanlar arasında, daha önce Türkiye’ye tatil amaçlı gelen turistlerin oranı %61,9’dur. 

Güneş-deniz-kum faydaları arayanlarda ise, daha önce Türkiye’ye tatil amaçlı gelen 

turistlerin oranı, %58,7 olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, güvenlik ve konfor faydaları 

arayan turistlerin, güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlere oranla daha çok 

Türkiye’ye tatil amaçlı geldikleri söylenebilir.   
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    Tablo 3.28. Türkiye’ye Daha Önce Tatil Amaçlı Gelen Turistlerin  
            Kümeler Bazında Dağılımı  

Güvenlik ve 
Konfor Faydaları 

Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

Daha Önce 
Türkiye’ye Tatil 
Amaçlı Geldiniz mi?  

f % f % 
Evet 172 61,9 283 58,7 
Hayır 106 38,1 199 41,3 
Toplam 278 100 482 100 

      Not: X2: 0,731; s.d.: 1; p=0,392 
 
 

Antalya’ya daha önce yaz tatili için gelen turistlerin çaprazlama tablosuna ait dağılımlar 

tablo 3.29’da özetlendiği gibidir. Yapılan tabloya göre, güvenlik ve konfor faydaları 

arayanlardan daha önce Antalya’ya tatil amaçlı gelen turistlerin oranı %59,5 iken, 

güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerde bu oran, %51,6’dır. Bu sonuç, tablo 

3.28’deki verilerle parelellik göstermektedir.  

  

   Tablo 3.29. Antalya’ya Daha Önce Tatil Amaçlı Gelen Turistlerin  
            Kümeler Bazında Dağılımı  

Güvenlik ve 
Konfor Faydaları 

Arayanlar 

Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 
Arayanlar 

Daha Önce 
Antalya’ya Tatil 
Amaçlı Geldiniz mi?  

f % f % 
Evet 113 59,5 158 51,6 
Hayır 77 40,5 148 48,4 
Toplam 190 100 306 100 

      Not: X2: 2,907; s.d.: 1; p=0,088 
 
 
Türkiye’ye daha önce kaç kez geldiniz sorusuna verilen cevapların bulguları tablo 

3.30’da yer almaktadır. Tabloya göre, her iki kümede de en büyük oranlar “1-3 kez 

arası” gelen turistlere aittir. Bunu, her iki kümede de “7 kez ve üstü” tatile gelen 

turistler izlemektedir. Ancak, güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin oranları 

incelendiğinde, “1-3 kez arası” gelen turistlerin (%56,6) oranı, güvenlik ve konfor 

faydaları arayanlar kümesinde yer alan ve “1-3 kez arası” gelen turistlerden (%46,6) 

daha fazladır.  Öte yandan, güneş-deniz-kum faydaları arayanlar kümesinde “4-6 kez 

arası” ve “7 kez ve üstü” gelen turistlerin oranı, güvenlik ve konfor faydaları arayanlar 

kümesinden daha fazladır. Kısaca, ülkemize daha az gelen turistler, güneş-deniz-kum 
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faydasını daha çok önemsemekle beraber, güvenlik ve konfor faydaları arayan turistler 

“4-6 kez arası” ülkemize gelmektedirler denebilir.   

 

    Tablo 3.30. Türkiye’ye Daha Önce Kaç Kez Gelindiğinin   
             Kümeler Bazında Dağılımı 

Güvenlik ve 
Konfor Faydaları 

Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

 
Türkiye’ye daha önce 
kaç kez geldiniz?  

f % f % 
1-3 kez arası 75 46,6 151 56,6 
4-6 kez arası 40 24,8 45 16,9 
7 kez ve üstü  46 28,6 71 26,6 
Toplam 161 100 267 100 

      Not: X2: 5,264; s.d.: 2; p=0,072 
 

 
Tablo 3.31, katılımcıların Antalya’ya daha önce kaç kez geldiniz sorusuna verdikleri 

cevapların oranlarını özetlemektedir. Tabloya göre, her iki kümede de en büyük oranlar 

“1-3 kez arası” gelen turistlere aittir. Güvenlik ve konfor faydaları arayanlar kümesinde, 

“4-6 kez arası” gelen turistlerin oranı %17,4 ve “7 kez ve üstü” gelen turistlerin oranı 

ise, %15,6’dır. Güneş-deniz-kum faydaları arayanların oluşturduğu kümenin oranları ele 

alındığında, “1-3 kez arası” gelen turistlerin oranı %69,2’dir. Bunu, %17,3’lük bir 

oranla “7 kez ve üstü” gelen turistler ve %13,5 ile “4-6 kez arası” gelen turistler 

izlemektedir.  Kısaca, Antalya’ya daha az gelen turistler, güneş-deniz-kum faydaları ile 

güvenlik ve konfor faydalarını daha fazla önemsemektedirler denebilir.   

 
    Tablo 3.31. Antalya’ya Daha Önce Kaç Kez Gelindiğinin   

            Kümeler Bazında Dağılımı  
Güvenlik ve 

Konfor Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 
Arayanlar 

Antalya’ya daha 
önce kaç kez 
geldiniz?  

f % f % 
1-3 kez arası 73 67 108 69,2 
4-6 kez arası 19 17,4 21 13,5 
7 kez ve üstü  17 15,6 27 17,3 
Toplam 109 100 156 100 

   Not: X2: 0,831; s.d.: 2; p=0,660 
 
 

Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin oluşturduğu kümede, Antalya’ya yaz 

tatilinde daha önce “1-3 kez arası” gelen turistlerin oranı, güvenlik ve konfor arayan 
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turistlerin oluşturduğu kümede, Antalya’ya daha önce yaz tatilinde “1-3 kez arası” gelen 

turistlerden daha fazladır.   

 

Yaz tatili için Antalya’ya gelen turistlerin paket turla gelme oranları her iki pazar 

bölümü bazında incelenmiştir. Tablo 3.32’deki verilerden hareketle, paket turla gelen 

turistlerin, her iki pazar bölümündeki oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. 

Toplamda paket turla gelen turistlerin oranı ise, %86,3 olarak gerçekleşmiştir. Paket 

turla gelen turistlerin, daha çok güneş-deniz-kum faydaları aradıkları söylenebilir.   

 
          Tablo 3.32.  Turistlerin Paket Turla Gelip Gelmediklerinin   

                    Kümeler Bazında Dağılımı  
Güvenlik ve 

Konfor 
Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-
Deniz-Kum 
Faydaları 
Arayanlar 

Toplam Bu Tatil Paket Tur mu? 

f % f % f % 
Evet 230 85,5 402 86,8 632 86,3 
Hayır 39 14,5 61 13,2 100 13,7 
Toplam 269 100 463 100 732 100 
Not: X2: 0,253; s.d.: 1; p=0,615 

 

Katılımcılara sorulan, tatili kiminle yaptınız sorusuna alınan cevaplar Tablo 3.33’te 

görülmektedir. Güvenlik ve konfor faydaları arayan turistlerin sadece %3’ü “yalnız” 

tatil yaparken, turistlerin %23’ü “eşiyle”, %56’sı “ailesiyle” ve %18’i “arkadaşlarıyla” 

tatil yaptıklarını belirtmişlerdir.   

 

   Tablo 3.33.  Turistlerin Tatili Kiminle Geçirdiklerinin  
                         Kümeler Bazında Dağılımı  

Güvenlik ve 
Konfor Faydaları 

Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

Bu Tatili Kiminle 
Yaptınız? 

f % f % 
Yalnız 8 0,03 18 0,03 
Eşimle 70 0,23 145 0,28 
Ailemle 172 0,56 254 0,49 
Arkadaşlarımla 58 0,18 104 0,20 
Toplam 308 100 521 100 

                   
 
Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerden oluşan pazar bölümünde ise, tatili 

“ailesiyle” geçiren turistler (%49) en büyük orana sahiptir. Tatili “eşiyle” birlikte 
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geçiren turistlerin oranı, %28 olup, ikinci büyük oranı oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla, 

%20’lik bir orana sahip olan “arkadaşlarıyla” tatilini geçiren turistler ve %3’lük bir 

oranla “yalnız” tatilini geçiren turistler izlemektedir. Öte yandan, “ailesiyle” birlikte 

tatil yapanlar daha çok güvenlik ve konfor faydaları aramaktadırlar.  

 

Turistlerin tatile çıkmadan ne kadar süre önce tatil kararını aldığına göre kümelerin 

dağılımı Tablo 3.34’te özetlenmektedir. Güvenlik ve konfor faydaları arayan turistlerin 

tatile çıkmadan önce tatil kararını en çok “1-4 ay arası (%34,1)” bir zaman diliminde 

aldıkları görülmüştür. Bunu, %20’lik bir oranla “1-2 hafta arası” izlemektedir. Ayrıca, 

“5-8 ay arası” bir zaman diliminde tatil kararını alan turistlerin oranı %18,1 ve  “3-4 

hafta arası” tatil kararını alanların oranı ise, %16,3 olarak gerçekleşmiştir.  

 

Tablo 3.34. Tatil Kararını Alma Süresinin Kümelere Göre Dağılımı  
Güvenlik ve Konfor 

Faydaları 
Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

 
Tatil Kararını Alma 
Süresi 

f % f % 
1 haftadan az 16 5,9 35 7,5 
1-2 hafta arası 54 20 79 17 
3-4 hafta arası 44 16,3 97 20,9 
1-4 ay arası 92 34,1 151 32,5 
5-8 ay arası 49 18,1 74 15,9 
9-12 ay arası 15 5,6 29 6,2 
Toplam 270 100 465 100 

Not: X2: 4,116; s.d.: 5; p=0,533 
 
 

Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin tatile çıkmadan önce tatil kararını en çok 

“1-4 ay arası (%32,5)” zaman diliminde aldığı ortaya çıkmıştır. Bu açıdan sonuçların 

benzer olduğu söylenebilir. Bunu, %20,9’luk bir oranla “3-4 hafta arası”nda tatil kararı 

alan turistler izlemektedir. Öte yandan, “1-2 hafta arası”nda tatil kararı alan turistlerin 

oranı, %17 olup, %15,9 oranında turistler “5-8 ay arası” bir zaman diliminde tatil 

kararını almaktadırlar.  

 

Tablo 3.35, turistlerin yaz tatilleri sırasında kümeler bazında nerede konakladıklarını 

vermektedir. Tablodan her iki kümedeki turistlerin, konaklama tercih sıralamasının aynı 

sırada gerçekleştiği görülmektedir. Güvenlik ve konfor faydaları arayan turistlerden “5 
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yıldızlı otelde” konaklayan turistlerin oranı %53,9 iken, güneş-deniz-kum faydaları 

arayan turistlerden “5 yıldızlı otelde” konaklayan turistlerin oranı %51,4 olarak 

gerçekleşmiştir. 

    

 Tablo 3.35. Turistlerin Tatil Sırasında Konakladıkları Yerin  
                      Kümelere Göre Dağılımı  

Güvenlik ve Konfor 
Faydaları Arayanlar 

Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları Arayanlar 

Konaklanılan Yer 

f % f % 
5 yıldızlı otel 139 53,9 231 51,4 
4 yıldızlı otel  81 31,4 168 37,4 
3 yıldızlı otel  38 14,7 50 11,2 
Toplam 258 100 449 100 

     Not: X2: 3,571; s.d.: 2; p=0,168 
 

Güvenlik ve konfor faydaları arayan turistlerden “4 yıldızlı otelde” konaklayan 

turistlerin oranı %31,4 ve “3 yıldızlı otelde” konaklayan turistlerin oranı ise, %14,7’dir. 

Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin “4 yıldızlı otelde” konaklama oranları 

%37,4 ve “3 yıldızlı otelde” konaklama oranı ise, %11,2 olarak gerçekleşmiştir. 

 

            Tablo 3.36. Antalya’da Tatil Yapan Turistlerin Kümeler Bazında   
                                Tatmin Düzeylerinin Dağılımı  

Güvenlik ve 
Konfor Faydaları 

Arayanlar 

Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

Arayanlar 

Tatmin Düzeyi 

f % f % 
Tatmin olmadım 10 3,8 34 7,4 
Kısmen tatmin oldum 36 13,5 57 12,4 
Tatmin oldum 125 47 231 50 
Çok tatmin oldum  95 35,7 139 30,2 
Toplam 266 100 461 100 

 Not: X2: 5,780; s.d.: 3; p=0,123    
 

Antalya’da tatil yapan turistlerin Antalya’dan algıladıkları tatmin düzeyi, analizler  

sonucunda elde edilen kümeler bazında incelenmiştir. Tablo 3.36’ya göre, güvenlik ve 

konfor faydaları arayan turistlerin, %47’si “tatmin” olduklarını belirtmişlerdir. “Çok 

tatmin” olduğunu belirten turistlerin oranı, %35,7, “kısmen tatmin” olduğunu belirten 

turistlerin oranı, %13,5 ve “tatmin olmadığını” belirten turistlerin oranı ise, %3,8 olarak 

gerçekleşmiştir. Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin oranları incelendiğinde, 

en büyük oranın, (%50) “tatmin olan” turistlere ait olduğu görülmektedir. Bunu 
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sırasıyla, %30,2’lik bir oranla “çok tatmin” olan turistler, %12,4’lük bir oranla “kısmen 

tatmin” olan turistler ve %7,4’lük bir oranla “tatmin olmayan” turistler izlemektedir.   

 

Tatmin düzeyi toplamda ele alındığında, güvenlik ve konfor faydaları arayan 

turistlerden “çok tatmin olan” ve “tatmin olan” turistlerin oranı %82,7’dir. Bu oran 

güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerde %80,2 olarak gerçekleşmiştir. Antalya’da 

yaz tatilini geçiren turistlerin oluşturduğu her iki kümenin tatmin düzeyi birbirine yakın 

olmakla birlikte, güvenlik ve konfor faydaları arayan turistlerin, güneş-deniz-kum 

faydaları arayan turistlere nazaran yaz tatilinden daha fazla tatmin oldukları 

söylenebilir.  

 

3.6.3.4. Araştırma Sorusu 3: Yaz Tatilinden Beklenen Fayda Boyutları, Antalya’da  
  Tatil Yapan Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Farklılık  
  Göstermekte midir?  

 
Araştırmanın cevap aradığı üçüncü soru, yaz tatilinden beklenen fayda boyutlarının, 

Antalya’da tatil yapan turistlerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemektir. Bu sorunun cevabının bulunması için, tespit edilen 

faktörlerin, turistlerin demografik özellikleri itibariyle farklılıklarının belirlenmesi için, 

t-testi ve ANOVA uygulanmıştır.   

 

3.6.3.4.1. Fayda Faktörlerinin Turistlerin Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması 
 
Fayda faktörlerine uygulanan ANOVA sonucu, Tablo 3.37’de görüldüğü gibidir. Fayda 

faktörlerinin yaş gruplarına göre “kültürel faydalar”, “güvenlik ve konfor faydaları”, 

“eğlence faydaları” ve “çevresel ve doğal güzellikler faydalarında” anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur.  

 

Kültürel faydalara en fazla önem veren “50 ve üstü” yaş grubundaki turistlerdir. 

Kültürel faydalara “20-34” yaş grubundaki turistler, “15-19” yaş grubundaki turistlerden 

daha fazla önem vermektedirler. Bununla birlikte, yaz tatili sırasında kültürel faydalara 

“35-49” yaşları arasındaki turistler, “20-34” yaşları arasındaki turistlerden daha çok 

önemsedikleri belirlenmiştir. Ayrıca, “50 ve üstü” yaş grubundaki turistlerin yaz 

tatillerinde, “35-49” yaş grubundaki turistlere göre, “kültürel faydaları” daha fazla 

aradıkları belirlenmiştir.   
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Tablo 3.37. Fayda Faktörlerinin Turistlerin Yaş Gruplarına Göre  
                    Karşılaştırılması   
    N Ort. Std. 

Sapma 
F değeri Farklılık 

I.Özel İlgi Faydaları A-15-19 87 2,2808 ,87967   

  B-20-34 314 2,2825 ,79144 ,072  

  C-35-49 271 2,2741 ,77314   

  D-50 ve üstü 81 2,3210 ,83193   

II.Kültürel Faydalar A-15-19 87 2,5333 ,94827  A<B 

  B-20-34 314 2,9064 ,87640 6,133*** B<C 

  C-35-49 271 2,9343 ,79627  C<D 

  D-50 ve üstü 81 3,0395 ,86800   

III.Güvenlik ve Konfor 
Faydaları 

A-15-19 87 4,3008 ,56994   

  B-20-34 314 4,1789 ,66154 6,107*** B<C 

  C-35-49 271 4,3819 ,56255  C>D 

  D-50 ve üstü 81 4,1749 ,58861   

IV.Ekonomik Faydalar A-15-19 87 3,8659 ,78497  A>D 

  B-20-34 314 3,7824 ,77436 2,734**  

  C-35-49 271 3,7294 ,78918   

  D-50 ve üstü 81 3,5391 ,91373   

V.İletişim ve Ulaşım Faydaları A-15-19 87 3,4569 ,79076   

  B-20-34 314 3,6139 ,70085 1,514  

  C-35-49 271 3,6430 ,74323   

  D-50 ve üstü 81 3,5648 ,76012   

VI.Eğlence Faydaları A-15-19 87 3,2443 ,78409  A>C 

  B-20-34 314 3,1035 ,77863 7,486*** A>D 

  C-35-49 271 2,9373 ,78099  B>C 

  D-50 ve üstü 81 2,7685 ,74139  B>D 

VII.Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 

A-15-19 87 4,3257 ,58397   

  B-20-34 314 4,3811 ,64351 ,629  

  C-35-49 271 4,3124 ,64850   

  D-50 ve üstü 81 4,3704 ,64550   

VIII.Çevresel ve Doğal 
Güzellikler  Faydaları 

A-15-19 87 3,7126 ,85465  A<B 

  B-20-34 314 4,0175 ,67982 4,433** A<C 

  C-35-49 271 3,9797 ,71269  A<D 

  D-50 ve üstü 81 4,0309 ,69077   

IX.Su Sporları Faydaları A-15-19 87 3,9655 ,87867  A>D 

  B-20-34 314 3,7197 ,90232 2,527**  

  C-35-49 271 3,7417 ,89426   

  D-50 ve üstü 81 3,6049 ,85043   

Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
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Güvenlik ve konfor faydalarının ortalamaları incelendiğinde,  “35-49” yaşları arasındaki 

turistlerin (4,3819) bu faydaya diğer yaş gruplarına göre, daha fazla önem verdikleri 

belirlenmiştir. Bu faktör faydalarında, “35-49” yaş grubundaki turistlerin “20-34” yaş 

grubundaki turistler ve “50 ve üstü” yaş grubundaki turistlere göre, “güvenlik ve konfor 

faydalarına” daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir.    

 

Turistlerin eğlence faydaları beklentileri incelendiğinde, “15-19” yaşları arasındaki 

turistlerin, bu faydayı diğer yaş gruplarındaki (“35-49” ile “50 ve üstü”) turistlerden 

daha önemli buldukları görülmektedir. Bununla birlikte, “20-34” yaşları arasındaki 

turistlerin, “eğlence faydaları” beklentilerinin “35-49” yaş grupları arasındaki turistler 

ile “50 ve üstü” yaş gruplarındaki turistlerden farklı olduğu bulunmuştur.   

 

Öte yandan, “çevresel ve doğal güzellikler fayda” beklentilerinin en çok “50 ve üstü” 

yaş grubundaki turistler tarafından önemli bulunduğu belirlenmiştir (Tablo 3.37). Bu 

faydanın yaş grupları itibariyle farklılıkları incelendiğinde “15-19” yaş grupları 

arasındaki turistler ile “20-34”, “35-49” ve “50 ve üstü” yaş grubu turistler arasında 

anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.   

 

Ayrıca, Tablo 3.37’de görüldüğü gibi, turistlerin, “su sporları fayda” beklentilerinin 

“15-19” yaş grubu itibariyle, “50 ve üstü” yaş grubu turistlere göre anlamlı farklılıklar 

olduğu görülmektedir.  

 

3.6.3.4.2. Fayda Faktörlerinin Turistlerin Cinsiyetine Göre Karşılaştırılması  

Fayda faktörleri ile “cinsiyete” göre yapılan t-testi sonucunda, “güvenlik ve konfor 

faydaları” “ekonomik faydalar”, “iletişim ve ulaşım faydaları”, “güneş-deniz-kum 

faydaları” ve “çevresel ve doğal güzellikler faydaları” faktörlerinde anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Veriler incelendiğinde, kadınların söz konusu tüm bu faydaları, erkeklere 

göre daha önemli buldukları (Tablo 3.38) görülmüştür.  
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   Tablo 3.38. Fayda Faktörleri İle Turistlerin Cinsiyetlerinin                        
                       Karşılaştırılması    

 Cinsiye
tiniz 

N Ort. S. 
Sapma 

t değeri 

I.Özel İlgi Faydaları Erkek 361 2,3308 ,82217 1,416 

  Kadın 397 2,2483 ,77859  

II.Kültürel Faydalar Erkek 361 2,8327 ,89476 -1,780 

  Kadın 397 2,9451 ,83805  

III.Güvenlik ve Konfor Faydaları Erkek 361 4,1791 ,63239 -3,753*** 

  Kadın 397 4,3459 ,58673  

IV.Ekonomik Faydalar Erkek 361 3,6667 ,83740 -2,679** 

  Kadın 397 3,8228 ,76042  

V.İletişim ve Ulaşım Faydaları Erkek 361 3,5298 ,73620 -2,692** 

  Kadın 397 3,6732 ,72914  

VI.Eğlence Faydaları Erkek 361 3,0270 ,80156 ,098 

  Kadın 397 3,0214 ,77414  

VII.Güneş-Deniz-Kum Faydaları Erkek 361 4,2872 ,66969 -2,414** 

  Kadın 397 4,3997 ,60749  

VIII.Çevresel ve Doğal Güzellikler 
Faydaları 

Erkek 361 3,9072 ,75488 -2,371** 

  Kadın 397 4,0315 ,68138  

IX.Su Sporları Faydaları Erkek 361 3,7645 ,89441 ,659 

  Kadın 397 3,7217 ,89541  

    Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 
 
3.6.3.4.3. Fayda Faktörlerinin Turistlerin Eğitim Düzeyine Göre Karşılaştırılması  
 
Tablo 3.39, eğitim düzeyine göre elde edilen dokuz fayda faktörüne uygulanan ANOVA 

sonucunu göstermektedir. Aralarında anlamlı farklılıklar bulunan fayda faktörleri 

“kültürel faydalar”, “ekonomik faydalar”,  “çevresel ve doğal güzellikler faydaları” ve 

“su sporları faydaları”dır.   

 

Turistlerin eğitim durumuna göre, kültürel fayda beklentileri incelendiğinde, 

“üniversite” mezunları ile “ilköğretim” ve “lise” mezunları arasında anlamlı farklılıklar 

olduğu bulunmuştur. Buradan hareketle, “üniversite” mezunlarının yaz tatilinden 

“kültürel fayda” beklentilerinin daha fazla olduğu görülmektedir.  

 

Turistlerin eğitim durumu ile ekonomik fayda beklentileri arasında anlamlı farklılıklar 

olduğu ortaya çıkmıştır. “İlköğretim”, “üniversite” ve “lisansüstü” mezunu olan turistler 

arasında anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.  Araştırmamıza katılan ve “ilköğretim” 
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mezunu olan turistlerin, “ekonomik fayda” beklentilerinin “üniversite” ve “lisansüstü” 

mezunu turistlerden daha fazla olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 3.39. Eğitim Düzeylerine Göre Fayda Faktörlerinin Karşılaştırılması 
 Eğitim düzeyi N Ortala

ma 
S. 
Sapma 

F değeri Farklılık 

I.Özel İlgi Faydaları A-İlköğretim 100 2,3843 ,92508   

  B-Lise 185 2,2347 ,74234 1,834  

  C-Üniversite 360 2,3405 ,79182   

  D-Lisansüstü 80 2,1661 ,79991   

II.Kültürel Faydalar A-İlköğretim 100 2,7540 ,89391  A<C 

  B-Lise 185 2,7405 ,90634  B<C 

  C-Üniversite 360 3,0044 ,79650 5,183**  

  D-Lisansüstü 80 2,9775 ,89556   

III.Güvenlik ve Konfor 
Faydaları 

A-İlköğretim 100 4,1983 ,64253   

  B-Lise 185 4,2901 ,63910 ,799  

  C-Üniversite 360 4,2690 ,60595   

  D-Lisansüstü 80 4,1938 ,59855   

IV.Ekonomik Faydalar A-İlköğretim 100 3,9633 ,78552  A>C 

  B-Lise 185 3,7892 ,73844  A>D 

  C-Üniversite 360 3,6806 ,81959 4,131**  

  D-Lisansüstü 80 3,6208 ,82463   

V.İletişim ve Ulaşım    
    Faydaları 

A-İlköğretim 100 3,5900 ,75922   

  B-Lise 185 3,5743 ,73598 ,484  

  C-Üniversite 360 3,6333 ,71465   

  D-Lisansüstü 80 3,5438 ,77620   

VI.Eğlence Faydaları A-İlköğretim 100 3,0400 ,84591   

  B-Lise 185 3,0014 ,77165   

  C-Üniversite 360 3,0799 ,77346 ,830  

  D-Lisansüstü 80 2,9469 ,80710   

VII.Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 

A-İlköğretim 100 4,3833 ,62921   

  B-Lise 185 4,3405 ,73224   

  C-Üniversite 360 4,3398 ,61319 ,918  

  D-Lisansüstü 80 4,2292 ,57758   

VIII.Çevresel ve Doğal 
Güzellikler Faydaları 

A-İlköğretim 100 3,9100 ,67562   

  B-Lise 185 3,8081 ,82895  B<C 

  C-Üniversite 360 4,0569 ,68425 6,719*** B<D 

  D-Lisansüstü 80 4,1438 ,57475   

IX.Su Sporları Faydaları A-İlköğretim 100 4,0100 ,77843   

  B-Lise 185 3,8189 ,85078 6,532*** A>C 

  C-Üniversite 360 3,6042 ,94684  B>C 

  D-Lisansüstü 80 3,8000 ,79794   

Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
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Tablo 3.39’daki verilerden hareketle, eğitim durumu ile aralarında anlamlı bulunan 

diğer bir fayda faktörü çevresel ve doğal güzellikler faydalarıdır. Yaz tatilinde çevresel 

ve doğal güzellikler fayda beklentileri en fazla olan turistlerin “lisansüstü” mezunlardan 

oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte, aralarında anlamlı farklılıklar bulunan 

turistler “lise”, “üniversite” ve “lisansüstü” mezunu turistlerdir. Buna göre, “üniversite” 

mezunu turistlerin, “lise” mezunu turistlere göre,  yaz tatilinde çevresel ve doğal 

güzellikler fayda beklentilerine daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Öte yandan, 

“lisansüstü” mezunu turistlerin, “üniversite” mezunu olan turistlere oranla, daha fazla 

“çevresel ve doğal güzellikler fayda” beklentilerine olduğu görülmüştür. Kısaca, eğitim 

düzeyi arttıkça, çevreye verilen önemin arttığı ve bu anlamda fayda beklentilerinin 

değişiklikler gösterdiği söylenebilir.  

 

Turistlerin eğitim durumu ile su sporları fayda beklentileri arasında anlamlı farklılıklar 

olduğu tespit edilmiştir. Bu fayda beklentisinde, “ilköğretim”, “lise” ve “üniversite” 

mezunu olan turistler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anketimize cevap veren 

ve “ilköğretim” mezunu olan turistlerin, yaz tatili beklentilerinde “su sporu faydaları”nı  

“üniversite” mezunu olan turistlere oranla daha fazla önemsedikleri belirlenmiştir. 

Tablo 3.39’a göre, “ilköğretim” mezunu turistler ile “lise mezunu” turistlerin  

“üniversite” mezunu turistler arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu verilerden 

hareketle, “ilköğretim” ve “lise” mezunu olan turistlerin, yaz tatilleri sırasında, 

“üniversite” mezunu olan turistlere oranla, “su sporları fayda” beklentilerine daha çok 

önem verdikleri söylenebilir. 

 

3.6.3.4.4. Fayda Faktörlerinin Turistlerin Medeni Durumuna Göre  
                Karşılaştırılması 
 
Araştırmamızda elde edilen dokuz fayda faktörü ile turistlerin medeni durumu arasında 

yapılan ANOVA sonucunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aralarında anlamlı 

farklılıklar bulunan fayda faktörleri “özel ilgi faydaları”, “kültürel faydalar”,  “güvenlik 

ve konfor faydaları” “eğlence faydaları” ve “çevresel ve doğal güzellikler faydaları”dır.   

 

Tablo3.40’a göre, “evli ve birlikte yaşayan” turistlerle “bekar” turistler arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu belirlenmiştir.  Araştırmamıza katılan ve “evli ve birlikte yaşayan” 

turistlerin, yaz tatili beklentileri arasında, “bekar” turistlerden daha fazla özel ilgi fayda 
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beklentileri, kültürel fayda beklentileri, güvenlik ve konfor fayda beklentileri ve 

çevresel ve doğal güzellikler fayda beklentileri olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, 

“bekar” turistlerin, “eğlence faydaları” beklentileri, “evli ve birlikte yaşayan” turistlere 

göre daha fazladır. 

 

Tablo 3.40. Fayda Faktörleri ile Turistlerin Medeni Durumunun Karşılaştırılması 
Fayda Faktörleri  Medeni Durum N Ort. Std. 

Sapma 
F değeri Farklı

lık 
I.Özel İlgi Faydaları  A-Bekar 225 2,1740 ,83541  A<B 

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 2,3378 ,78720 3,244**  

  C-Dul ve boşanmış 44 2,3019 ,72792   

II.Kültürel Faydalar A-Bekar 225 2,6978 ,94285   

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 2,9819 ,82622 8,428*** A<B 

  C-Dul ve boşanmış 44 2,9091 ,74141   

III.Güvenlik ve Konfor Faydaları A-Bekar 225 4,1689 ,64193   

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 4,3137 ,59073 4,411** A<B 

  C-Dul ve boşanmış 44 4,2235 ,68666   

IV.Ekonomik Faydalar A-Bekar 225 3,8119 ,78469   

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 3,7113 ,81344 1,435  

  C-Dul ve boşanmış 44 3,8258 ,71704   

V.İletişim ve Ulaşım Faydaları A-Bekar 225 3,5256 ,75936   

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 3,6505 ,71979 2,463  

  C-Dul ve boşanmış 44 3,5341 ,73649   

VI.Eğlence Faydaları A-Bekar 225 3,1567 ,78324  A>B 

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 2,9680 ,77823 4,473**  

  C-Dul ve boşanmış 44 3,0057 ,83786   

VII.Güneş-Deniz-Kum Faydaları A-Bekar 225 4,4089 ,62735   

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 4,3141 ,63859 1,752  

  C-Dul ve boşanmış 44 4,3788 ,70286   

VIII.Çevresel ve Doğal 
Güzellikler Faydaları 

A-Bekar 225 3,8533 ,76811  A<B 

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 4,0144 ,69145 4,534**  

  C-Dul ve boşanmış 44 4,0909 ,72555   

IX.Su Sporları Faydaları A-Bekar 225 3,7756 ,94353   

  B-Evli ve birlikte 
yaşıyor 

485 3,7340 ,86923 ,316  

  C-Dul ve boşanmış 44 3,6705 ,95809   

Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
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3.6.3.4.5. Fayda Faktörlerinin Turistlerin Mesleğine Göre Karşılaştırılması 

Çalışmada elde edilen dokuz fayda faktörü ile turistlerin meslekleri arasında yapılan 

ANOVA sonucunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aralarında anlamlı farklılıklar 

bulunan     fayda    faktörleri    “özel ilgi faydaları”,    “kültürel faydalar”,      “ekonomik 

 
Tablo 3.41. Fayda Faktörleri ile Turistlerin Mesleğinin Karşılaştırılması 
 Fayda Faktörleri  Meslek N Ort. Std. 

Sapma 
F  değeri Farklılık 

I.Özel İlgi Faydaları A-Yönetici 109 2,3499 ,80730 3,120** B>C 

  B-Serbest Meslek 99 2,5137 ,83322   

  C-İşçi 127 2,1507 ,72426   

  D-Öğrenci  125 2,2469 ,88740   

  E-Memur 100 2,3143 ,73126   

II.Kültürel Faydalar A-Yönetici 109 3,0385 ,70578  A>C 

  B-Serbest Meslek 99 3,0424 ,89501 4,725** A>D 

  C-İşçi 127 2,7197 ,87696  B>C 

  D-Öğrenci  125 2,7296 ,91907  B>D 

  E-Memur 100 3,0260 ,78246   

IV.Ekonomik Faydalar A-Yönetici 109 3,5566 ,73571  A<B 

  B-Serbest Meslek 99 3,9596 ,83064   

  C-İşçi 127 3,7979 ,84114 3,634**  

  D-Öğrenci  125 3,8107 ,74816   

  E-Memur 100 3,7267 ,77616   

VI.Eğlence Faydaları A-Yönetici 109 2,9128 ,73470  A<D 

  B-Serbest Meslek 99 3,0480 ,84264  A<E 

  C-İşçi 127 2,9114 ,73634 4,409** C<D 

  D-Öğrenci  125 3,2100 ,82146  C<E 

  E-Memur 100 3,2150 ,68904   

VII.Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 

A-Yönetici 109 4,2324 ,62773   

  B-Serbest Meslek 99 4,2391 ,68187  A<C 

  C-İşçi 127 4,5223 ,66612 4,857** B<C 

  D-Öğrenci  125 4,3307 ,64964   

  E-Memur 100 4,4600 ,48032   

VIII.Çevresel ve Doğal 
Güzellikler Faydaları 

A-Yönetici 109 4,1009 ,56838  A>C 

  B-Serbest Meslek 99 4,0101 ,68876  C<E 

  C-İşçi 127 3,7913 ,74653 5,755*** D<E 

  D-Öğrenci  125 3,8440 ,84819   

  E-Memur 100 4,1700 ,71145   

Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 
 
faydalar”, “eğlence faydaları” “güneş-deniz-kum faydaları ve “çevresel ve doğal 

güzellikler faydaları”dır.  Tablo 3.41’e göre, turistlerin meslekleri ile özel ilgi fayda 

beklentileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu fark, “serbest meslek” sahibi 
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turistler ile “işçi” konumundaki turistler arasında bulunmuştur. Buna göre, “serbest 

meslek” sahibi turistler, “işçi” olan turistlere oranla yaz tatilinde “özel ilgi fayda (golf, 

tenis, avcılık, kumar, kuş gözlemeciliği, tenis, aile ziyareti ve mağara gezme)” 

beklentilerine daha fazla önem vermektedirler.  

 

Turistlerin mesleklerine göre, kültürel fayda beklentileri incelendiğinde, aralarında 

anlamlı farklılıklar bulunan turistlerin meslekleri “yönetici”, “serbest meslek”, “işçi” ve 

“öğrenci”dir. “Yönetici” konumundaki turistlerin hem “işçi”, hem de “öğrenci” 

turistlerden daha fazla kültürel fayda (müzeler ve sanat galerileri, tarihi ve arkeolojik 

yapılar, kültürel gösteriler, dini yerler ve milli parklar) beklentilerine sahip olduğu 

söylenebilir. Yöneticilerin, yaş, eğitim ve gelir düzeylerinin diğer meslek gruplarına 

göre daha yüksek olabileceğinden bu durum normal bir sonuç olarak kabul edilebilir. 

Öte yandan, “serbest meslek” sahibi turistlerin de aynı şekilde “işçi” ve “öğrenci” 

turistlerden daha çok “kültürel fayda” beklentileri olduğu belirlenmiştir.   

 

Ekonomik fayda (alışveriş olanakları, paranın değeri ve destinasyonun ekonomikliliği)  

beklentileri dikkate alındığında, “serbest meslek” sahibi turistlerle “yönetici” 

konumundaki turistlerin arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, “serbest 

meslek” sahibi turistlerin “ekonomik fayda” beklentilerine, “yönetici” olan turistlere 

oranla daha fazla önem verdikleri söylenebilir.   

 

Turistlerin mesleklerine göre, eğlenceye dönük fayda beklentileri irdelendiğinde, 

aralarında anlamlı farklılıklar bulunan turistlerin meslekleri “yönetici”, “işçi”, “öğrenci” 

ve “memur”dur. “Yönetici” konumundaki turistlerin hem “öğrenci”, hem de “memur” 

turistlerden daha az eğlence fayda (gece hayatı ve eğlence olanakları, lunaparklar ve 

temalı parklar,  korku ve heyecan arama ve müzik konserleri ve tiyatrolar) 

beklentilerine önem verdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, “öğrenci” ve “memur” 

konumundaki turistler “işçilere” oranla eğlence fayda beklentilerine daha fazla önem 

vermektedirler. Buradan hareketle, “eğlenceye yönelik fayda” beklentileri en fazla olan 

turistlerin “memurlar” olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 3.41’e göre, güneş-deniz-kum (güneşlenmek, deniz, plaj, iklim ve hava) fayda 

beklentileri en fazla olan turistler “işçilerden” oluşmaktadır. Aralarında anlamlı 
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farklılıklar bulunan meslek grupları, “yöneticiler”, “serbest meslek” sahipleri ve 

“işçilerdir”. Buradaki verilere göre, işçi olan turistlerin, yönetici konumunda olan ve 

serbest meslek sahibi olan turistlere oranla, “güneş-deniz-kum fayda” beklentileri  daha 

farklıdır.  

 

Çevre ve doğal güzellikler ile ilgili fayda (çevre, doğal güzellikler ve manzara)  

beklentileri dikkate alındığında, “yönetici”, “işçi”, “öğrenci” ve “memur” olan 

turistlerin arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, “yönetici” olan 

turistlerin “işçilere” göre çevresel ve doğal güzellikler fayda beklentilerinin daha fazla 

olduğu bulunmuştur. Öte yandan, “memur” olan turistlerin “işçi” ve “öğrencilere” 

oranla yaz tatilinde “çevresel ve doğal güzellikler fayda” beklentilerine daha çok önem 

verdikleri söylenebilir.   

 

3.6.3.4.6. Fayda Faktörlerinin Turistlerin Milliyetine Göre Karşılaştırılması   

Araştırmamızda elde edilen dokuz fayda faktörü ile turistlerin milliyetleri arasında 

yapılan ANOVA sonucunda anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aralarında anlamlı 

farklılıklar bulunan toplam dokuz fayda faktörleri ile ilgili bulgular tablo 3.42’de 

özetlenmektedir.   

 

Turistlerin özel ilgi faydaları ele alındığında, “Alman” turistler ile “Orta Doğu 

Ülkelerinden” gelen turistlerin aralarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, 

“Orta Doğu Ülkelerinden” gelen turistlerin, “özel ilgi fayda” beklentileri “Alman” 

turistlere oranla daha fazladır. Bunun nedeni, Orta Doğu Ülkelerinden gelen turistlerin, 

genel olarak güneş-deniz-kum aktivitelerini tercih etmedikleri ve diğer turizm çeşitlerini 

tercih ettikleri ileri sürülebilir.   

 

Tablo 3.42. Fayda Faktörleri ile Turistlerin Milliyetinin Karşılaştırılması  
Fayda Faktörleri   N Ort. Std. 

Sapma 
F Değeri Farklı

lık 
I.Özel İlgi Faydaları A-Alman 273 2,1366 ,74631  A<D 

  B-Rus 181 2,3346 ,77816   

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 2,3166 ,82972 4,915**  

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 2,2723 ,84332   

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 2,4910 ,83384   

II.Kültürel Faydalar A-Alman 273 2,5810 ,85005  A<B 

  B-Rus 181 3,0840 ,76247  A<C 
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  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 2,9189 ,87393 15,871*** A<D 

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 3,0071 ,94337  A<E 

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 3,1644 ,80367   

III.Güvenlik ve Konfor 
Faydaları 

A-Alman 273 4,3462 ,57232  A>C 

  B-Rus 181 4,3444 ,64397  A>E 

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 4,0586 ,66003 5,220*** B>C 

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 4,2765 ,53548   

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 4,1568 ,61718   

IV.Ekonomik Faydalar A-Alman 273 3,8327 ,74158  A>B 

  B-Rus 181 3,5488 ,86259  B<C 

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 3,8739 ,75992 5,517*** B<D 

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 3,9373 ,75153   

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 3,6889 ,82679   

V.İletişim ve Ulaşım 
Faydaları 

A-Alman 273 3,4890 ,72910  A<B 

  B-Rus 181 3,7265 ,71137  A<E 

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 3,5338 ,69529 5,022**  

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 3,5382 ,79010   

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 3,7667 ,72096   

VI.Eğlence Faydaları A-Alman 273 2,7985 ,70884  A<B 

  B-Rus 181 3,2099 ,78977  A<D 

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 2,9696 ,79484 10,872*** A<E 

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 3,2412 ,81050   

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 3,1185 ,80393   

VII.Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 

A-Alman 273 4,5849 ,50913  A>B 

  B-Rus 181 4,1823 ,68261  A>C 

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 4,2748 ,67203 22,712*** A>D 

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 3,9686 ,70453  A>E 

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 4,3827 ,55616  B<E 

      C>D 

      D<E 

VIII.Çevresel ve Doğal 
Güzellikler Faydaları 

A-Alman 273 3,6832 ,75693  A<B 

  B-Rus 181 4,1630 ,67677  A<C 

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 4,0473 ,62575 19,430*** A<D 

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 4,2176 ,61454  A<E 

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 4,0852 ,62157   

IX.Su Sporları 
Faydaları 

A-Alman 273 3,8718 ,81690  A>B 

  B-Rus 181 3,4890 ,97033 5,433*** B<D 

  C-Diğer Avrupa Ülkeleri 74 3,8108 ,83462  B<E 

  D-Orta Doğu Ülkeleri 85 3,8118 ,96971   

  E-Eski Doğu Bloku Ülkeleri  135 3,7667 ,86775   

Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
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Milliyet bazında kültürel fayda beklentileri incelendiğinde, turistlerin aralarında anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Tablo 3.42’ye göre, “Rus” turistler, “Diğer Avrupa Ülkeleri 

(Hollanda, Fransa, Belçika, İtalya, İngiltere, Danimarka, Makedonya, Arnavutluk, 

Amerika)”, “Orta Doğu Ülkeleri (İsrail, İran, Türkiye, Japonya)” ve “Eski Doğu Bloku 

Ülkelerinden (Ukrayna, Romanya, Slovenya, Macaristan, Kazakistan, Polonya)” gelen 

turistlerin “kültürel fayda” beklentilerine “Alman” turistlerden daha fazla önem 

verdikleri belirlenmiştir.  

 

Yaz tatilinde “güvenlik ve konfor fayda” beklentilerine, “Alman” turistler, “Diğer 

Avrupa Ülkeleri” ve “Eski Doğu Bloku Ülkelerinden” gelen turistlerden daha fazla 

önem vermektedirler. Ayrıca, bu faktöre, “Rus” turistlerin, “Diğer Avrupa 

Ülkelerinden” gelen turistlere oranla daha çok önem verdikleri ortaya çıkmıştır.  

 

Ekonomik fayda beklentileri dikkate alındığında, milliyete göre yaz tatili için 

Antalya’ya gelen turistlerin aralarında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, 

“Alman” turistler, “Diğer Avrupa Ülkeleri” ve “Orta Doğu Ülkelerinden” gelen 

turistler, Rus turistlere oranla “ekonomik faydalara” daha çok önem vermektedirler.  

 

Yaz tatili için Antalya’ya gelen turistlerin iletişim ve ulaşım fayda beklentileri 

incelenmiştir. Bu verilere göre, “Rus” turistlerin ve “Diğer Avrupa Ülkelerinden” gelen 

turistlerin, “Alman” turistlere oranla  “iletişim ve ulaşım fayda” beklentilerine daha 

fazla önem verdikleri ortaya çıkmıştır.  

 

Turistlerin milliyetlerine göre, eğlenceye dönük fayda beklentileri irdelendiğinde, 

aralarında anlamlı farklılıklar bulunan turistlerin milliyetleri “Alman”, “Rus”, “Orta 

Doğu Ülkelerinden” gelen turistler ve “Eski Doğu Bloku Ülkelerinden” gelen 

turistlerdir. “Rus” turistler, “Orta Doğu Ülkeleri” ve “Eski Doğu Bloku Ülkelerinden” 

gelen turistler, “eğlence faydalarına” “Alman” turistlerden daha fazla önem 

vermektedirler.  

 

Milliyete göre, aralarında en çok anlamlı farklılıklar bulunan fayda faktörü, “güneş-

deniz-kum fayda” beklentileridir. Yaz tatilinde Antalya’ya gelen “Alman” turistler, 

“Rus” turistler, “Diğer Avrupa Ülkeleri”, “Orta Doğu Ülkeleri” ve “Eski Doğu Bloku 
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Ülkelerinden” gelen turistlerden daha fazla “güneş-deniz-kum fayda” beklentileri 

olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, “Eski Doğu Bloku Ülkelerinden” gelen turistler, 

“Rus” turistlere ve “Orta Doğu Ülkeleri” turistlerine oranla, güneş-deniz-kum fayda 

beklentileri daha fazladır. Ayrıca, “Diğer Avrupa Ülkelerinden” gelen turistler, “güneş-

deniz-kum fayda” beklentilerine “Orta Doğu Ülkelerinden” gelen turistlerden daha fazla 

önem verdikleri bulunmuştur.  

 

Çevresel ve doğal güzellikler fayda beklentileri ele alındığında, “Rus” turistler, “Diğer 

Avrupa Ülkeleri” turistleri, “Orta Doğu Ülkeleri” ve “Eski Doğu Bloku Ülkelerinden” 

gelen turistlerin, “Alman” turistlere oranla daha fazla “çevreye ait fayda” beklentileri 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Turistlerin milliyetine göre, su sporları fayda beklentilerinde farklılık bulunmuştur. 

Tablo 3.42’ye göre, “Alman” turistler, “Orta Doğu Ülkeleri” ve “Eski Doğu Bloku 

Ülkelerinden” gelen turistler, “Rus” turistlerden daha fazla “su sporları faydalarına” 

önem vermektedirler.  

 

3.6.3.5. Araştırma Sorusu 4: Yaz Tatilinden Beklenen Fayda Boyutları, Antalya’da  
  Tatil Yapan Turistlerin Seyahat Özelliklerine (tripografik) Göre Farklılık  
  Göstermekte midir?  
 
Araştırmamızın cevap aradığı dördüncü soru, Antalya’da tatil yapan turistlerin yaz 

tatilinden bekledikleri faydaların seyahat özellikleri (tripografik) bakımından farklılık 

gösterip göstermediğini irdelemektir. Bu sorunun cevabının bulunması için, elde edilen 

fayda faktörlerinin, turistlerin seyahat özellikleri itibariyle farklılıklarının belirlenmesi 

için, t-testi ve ANOVA uygulanmıştır.   

 

3.6.3.5.1. Turistlerin Tatil Kararı Alma Süresine Göre Fayda Faktörlerinin 
                Karşılaştırılması  
 
Turistlerin tatil kararını ne zaman aldıklarına göre, Tablo 3.43 incelendiğinde aralarında 

en çok anlamlı farklılıklar bulunan fayda faktörleri, “güvenlik ve konfor” fayda 

beklentileri ile “ekonomik fayda” beklentileridir. Yaz tatilinde Antalya’ya gelen 

turistler, tatil kararını alırken “güvenlik ve konfor” fayda beklentilerinde tatil kararını 

“1-4 ay arası” bir zaman diliminde alan turistler, “1 haftadan az” ve “1-2 hafta arası” 
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zaman dilimlerinde tatil kararı alan turistlere oranla daha fazla önem vermektedirler. 

Ayrıca, “5-8 ay arası” bir zamanda tatil kararı alan turistler, “1 haftadan az” bir zaman 

diliminde tatil kararı alan turistlerden daha çok “güvenlik ve konfor” fayda 

beklentilerinin olduğu belirlenmiştir.  

 

“Ekonomik fayda” beklentileri ile tatil kararı alma süresi arasında da anlamlı farklılıklar 

bulunmuştur. Tablo 3.43’e göre, “5-8 ay arası”  ile “1-2 hafta arası”nda tatil kararı alan 

turistler, “1 haftadan az” bir sürede tatil kararı alan turistlere oranla, “ekonomik fayda” 

beklentilerine daha çok önem vermektedirler. Bununla birlikte, “3-4 hafta arası” bir 

zamanda tatil kararı alan turistlerin de, “1-2 hafta arası”nda tatil kararı alan turistlerden 

daha fazla “ekonomik fayda” beklentilerine önem verdikleri bulunmuştur.    

 

Tablo 3.43. Tatil Kararı Alma Süresi ile Fayda Faktörlerinin Karşılaştırılması   
 Fayda Faktörleri   N Ort. S. 

Sapma 
F Değeri Farklılık 

III.Güvenlik ve Konfor 
Faydaları 

A-1 haftadan az 51 4,0163 ,81463  A<D 

  B-1-2 hafta arası 133 4,1140 ,68115  A<E 

  C-3-4 hafta arası 141 4,2979 ,54183 4,781*** B<D 

  D-1-4 ay arası 243 4,3539 ,50958   

  E-5-8 ay arası 123 4,3211 ,66296   

  F-9-12 ay arası 44 4,3295 ,62515   

IV.Ekonomik Faydalar A-1 haftadan az 51 3,4771 ,85441  A<B 

  B-1-2 hafta arası 133 3,8997 ,70231  A<E 

  C-3-4 hafta arası 141 3,6099 ,83567 3,677** B>C 

  D-1-4 ay arası 243 3,7229 ,80519   

  E-5-8 ay arası 123 3,8726 ,76528   

  F-9-12 ay arası 44 3,7576 ,83639   

Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 
 
3.6.3.5.2. Turistlerin Konakladıkları Yere Göre Fayda Faktörlerinin  
                Karşılaştırılması 
 
Turistlerin konakladıkları yer ile beklenen fayda arasında anlamlı farklılıklar bulunan 

fayda faktörleri, “güvenlik ve konfor faydaları” ve “güneş-deniz-kum fayda” 

beklentileridir. “Güvenlik ve konfor fayda” beklentileri incelendiğinde, “5 ve 4 yıldızlı 

otelde” konaklayan turistlerin, “3 yıldızlı otelde” konaklayan turistlerden daha fazla 

“güvenlik ve konfor fayda” beklentileri olduğu belirlenmiştir.   
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       Tablo 3.44. Konaklanılan Yer ile Fayda Faktörlerinin Karşılaştırılması   
    N Ort. Std. 

Sapma 
F değeri  Farklı

lık 
III.Güvenlik ve Konfor 
Faydaları 

A-5 yıldızlı  otel 370 4,3315 ,56589 8,885*** A>C 

  B-4 yıldızlı otel 249 4,2764 ,64393  B>C 

  C-3 yıldızlı otel 88 4,0284 ,65955   

VII.Güneş-Deniz-Kum 
Faydaları 

A-5 yıldızlı  otel 370 4,3081 ,64179  A<B 

  B-4 yıldızlı otel 249 4,4552 ,60306 4,271**  

  C-3 yıldızlı otel 88 4,4015 ,59190   

 Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 

 

Tablo 3.44 incelendiğinde, konaklanılan yer ile fayda faktörleri arasında bulunan bir 

diğer farklılık, turistlerin “güneş-deniz-kum fayda” beklentileridir. Buradan hareketle, 

“4 yıldızlı otelde” konaklayan turistlerin, “5 yıldızlı otelde” konaklayan turistlere göre, 

“güneş-deniz-kum fayda” beklentilerine daha çok önem verdikleri belirlenmiştir.  

 
3.6.3.5.3. Turistlerin Paket Turla Gelmelerine Göre Fayda Faktörlerinin  
                Karşılaştırılması             
 

Tablo 3.45, araştırmaya katılan ve paket turla gelen turistlerin, fayda faktörlerine dönük 

yapılan t-testi sonuçlarını özetlemektedir. Yapılan t-testi sonuçlarına göre, Antalya’ya 

paket turla gelen turistlerin üç faktör bazında farklı değerlendirildiğini ortaya 

koymaktadır. Buna göre, Antalya’ya yaz tatili için paket turla gelen turistlerin “güvenlik 

ve konfor faydaları”, “kültürel faydaları” ve “özel ilgi faydaları”na dönük fayda 

beklentilerinin  daha fazla olduğu belirlenmiştir.   
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           Tablo 3.45. Paket Turla Gelen Turistlerin Fayda Faktörlerinin  
                               Karşılaştırılması    

  Bu tatil 
paket tur 
mu? 

N Ort.  S. 
Sapma 

t Değeri 

I.Özel İlgi Faydaları Evet 632 2,2448 ,79393 -2,097** 

  Hayır 100 2,4229 ,75781  

II.Kültürel Faydalar Evet 632 2,8513 ,86541 -2,123** 

  Hayır 100 3,0580 ,91112  

III.Güvenlik ve Konfor Faydaları Evet 632 4,3067 ,59680 3,664*** 

  Hayır 100 4,0650 ,70746  

IV.Ekonomik Faydalar Evet 632 3,7342 ,79973 -1,227 

  Hayır 100 3,8367 ,77198  

V.İletişim  ve Ulaşım Faydaları Evet 632 3,6076 ,74002 ,945 

  Hayır 100 3,5325 ,73825  

VI.Eğlence Faydaları Evet 632 2,9992 ,79606 -1,208 

  Hayır 100 3,0975 ,74949  

VII.Güneş-Deniz-Kum Faydaları Evet 632 4,3671 ,62460 1,508 

  Hayır 100 4,2633 ,72520  

VIII.Çevresel ve Doğal Güzellikler 
Faydaları 

Evet 632 3,9604 ,72701 -1,201 

  Hayır 100 4,0500 ,68718  

IX.Su Sporları Faydaları Evet 632 3,7571 ,89236 1,365 

  Hayır 100 3,6250 ,94113  

              Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 
 

 

3.6.3.6. Araştırma Sorusu 5: Antalya’da Tatil Yapan Turistlerin Yaz Tatilinden  
 Algıladıkları Tatmin Düzeyi Nedir?   
 

Araştırmamızın cevap aradığı beşinci soru, Antalya’da tatil yapan turistlerin yaz 

tatilinden algıladıkları tatmin düzeyini belirlemektir. Bu sorunun cevabının bulunması 

için, fayda faktörlerinin, turistlerin tatmin düzeyi itibariyle farklılıklarının belirlenmesi 

için, ANOVA uygulanmıştır.   

 

3.6.3.6.1. Turistlerin Tatmin Düzeylerine Göre Fayda Faktörlerinin  
                Karşılaştırılması   
 

Antalya’da yaz tatilini geçiren turistlerin tatmin düzeylerinin fayda faktörlerine 

ANOVA yapılmıştır. Ancak, fayda faktörleri bazında tatmin düzeyinin sadece bir 

faktörde anlamlı bir farkın olduğu bulunmuştur. O yüzden sadece ilgili faktör verileri 

tablo 3.46’da ele alınmıştır.  
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   Tablo 3.46. Turistlerin Tatmin Düzeylerinin Fayda Faktörleriyle  
                        Karşılaştırılması   

    N Ort. Std. 
Sapma 

F Değeri Fark
lılık 

VII.Güneş-Deniz-
Kum Faydaları 

A-Hiç tatmin olmadım, tatmin 
olmadım, kısmen tatmin olmadım 

44 4,0985 ,75596  A<D 

  B-Kısmen tatmin  oldum 93 4,1971 ,71261 8,961*** B<D 

  C-Tatmin oldum 356 4,3390 ,62044  C<D 

  D-Çok tatmin oldum 234 4,5014 ,54571   

     Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 

 

Tablo 3.46 incelendiğinde, turistlerin “güneş-deniz-kum fayda” beklentilerinden  “çok 

tatmin oldukları” görülmektedir. Ancak, aralarında anlamlı farklılıklar olan turistler, yaz 

tatilinden “çok tatmin” olan turistler, “tatmin olmayan”, “kısmen tatmin” olan ve 

“tatmin olduğunu” belirten turistlerdir. “Çok tatmin olduğunu” belirten turistlerin, diğer 

tatmin düzeyindeki turistlere oranla, “güneş-deniz-kum fayda” beklentilerinden daha 

çok tatmin oldukları söylenebilir. Bu durum normal bir sonuç olarak kabul edilebilir. 

Çünkü, Antalya iline gelen turistlerin büyük çoğunluğunun güneş-deniz-kum aktiviteleri 

için geldikleri yapılan birçok araştırma tarafından desteklenmiştir.    



 

 

 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 

İşletme yöneticileri, pazarı bölümlere ayırarak, farklı özellikler taşıyan tüketiciler 

arasından, benzer özellikleri olan homojen tüketici grupları belirlemeye çalışırlar. 

Böylece, mevcut ve potansiyel müşterilerine daha iyi hizmet verebilirler. Özellikle bir 

hizmet sektörü olan turizm sektöründe pazarın bölümlenmesi, müşterilerin memnun 

edilebilmesi ve tekrar ülkemize gelmelerinin sağlanması açısından son derece 

önemlidir. Antalya turist pazarının yaz tatilinden beklenen faydalara dayalı 

bölümlenmesi amacını taşıyan bu çalışmada, elde edilen verilerin değerlendirilmeleri 

sonucunda ulaşılan bazı önemli bulgular ve bu bulgulara dayalı öneriler bu bölümde yer 

almaktadır.     

 

Araştırma, Antalya’da tatilini yapıp ülkesine dönen turistler üzerinde yapılmış ve 

uygulama Antalya Hava Limanından ayrılan turistlerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca, 

Antalya’ya 2006 yılında gelen yabancı turistlerin milliyetleri ve sayıları baz alınarak 

belirli bir kota belirlenerek araştırmanın uygulanması ve anket formunun Almanca, 

Rusça, İngilizce ve Türkçe dillerinde yapılması ile de sınırlandırılmıştır. Araştırmanın 

temel değişkenini, yaz tatilinden beklenen faydalar oluşturmuştur. Araştırma tasarımı 

açısından bu çalışma, keşfedici ve tanımlayıcı bir araştırma olup,  anket yöntemi 

kullanılmıştır. Bu araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden olan kotalı 

ve kolayda örnekleme uygulanmıştır. Örnek kütlenin seçimi için, resmi kaynaklardan 

yararlanılmıştır.  
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Anket, 20-23 Ağustos 2007’de, Antalya’da tatilini yapıp ülkesine dönen turistlere 

yönelik, Antalya Hava Limanında, yüz yüze uygulama yöntemlerinden birisi olan 

“bırak ve topla yöntemi” kullanılarak uygulanmıştır. Toplam 1000 anketten, 

kullanılabilir anket geri dönüş oranı %77 (770 adet) olarak gerçekleşmiştir.    

 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS bilgisayar programı kullanılmıştır.  Araştırmada 

önceden belirlenen beş soruya cevap aranmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, 

medyan, mod, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Ayrıca, t-

testi, ANOVA, korelasyon analizi, faktör analizi, kümeleme analizi, ayırma analizi ve 

ki-kare analizinden de yararlanılmıştır.  

 

Turistlerin, yaz tatilinden bekledikleri fayda ile ilgili düşüncelerinin belirlenebilmesi 

için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucu 9 Fayda Faktörü tanımlanmıştır. 

Elde edilen dokuz faktöre sırasıyla, (1) “özel ilgi faydaları”, (2) “kültürel faydalar”, (3)  

“güvenlik ve konfor faydaları”, (4) “ekonomik faydalar”, (5) “iletişim ve ulaşım 

faydaları”, (6)  “eğlence faydaları”, (7) “güneş-deniz-kum faydaları”, (8)  “çevresel ve 

doğal güzellikler faydaları” ve (9) “su sporları faydaları” adı verilmiştir.  

 

Ayrıca, yaz tatilinden beklenen fayda boyutlarının kaç pazar bölümü oluşturacağının 

belirlenmesi için kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizi sonucunda iki pazar 

bölümü tanımlanmıştır. Birinci pazar bölümünün adı “Güvenlik ve Konfor Faydaları 

Arayanlar” ve ikinci pazar bölümünün adı ise, “Güneş-Deniz-Kum Faydaları 

Arayanlar” olarak belirlenmiştir. Elde edilen her iki pazar bölümüne uygulanan t-testi 

analizi sonucunda, iki pazar bölümünün arasında tüm faktörler itibariyle istatistik 

açısından anlamlı (p<0.000) farklılıklar olduğu belirlenmiştir.   

 

Kümeleme analizinden sonra,  ayırma analizi yapılmış ve ayırma modeli 0.000 (binde 

bir) anlamlılık düzeyinde geçerli bulunmuştur. Ayırma analizine göre, iki grubu 

birbirinden en iyi ayıran değişkenin “İletişim ve Ulaşım Faydaları” olduğu 

belirlenmiştir. Öte yandan, her iki pazar bölümünde yer alan turistler, “Güneş-Deniz-

Kum Faydaları” faktörünün, yaz tatili için temel fayda olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

aşamada son olarak Ki-Kare analizi, turistlerin demografik ve seyahat özelliklerinin iki 

pazar bölümü arasındaki farklıklarını belirlemek için kullanılmıştır.  
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Antalya’ya yaz tatili için gelen turistlerin, yaz tatillerini herhangi bir yerde veya 

Antalya’da geçirmeye karar vermelerinde etkili olan tatil faydalarının önem düzeyine 

göre sıralanmasına bakıldığında, ilk sırada “deniz, plaj” en önemli tatil faydası olarak 

belirlenmiştir. Bunu sırasıyla, “iklim ve hava”,  “konaklanılan yerin rahatlığı”,  

“konaklanılan yerin restoran hizmeti” ve “destinasyonun güvenliği” ilk beş önemli tatil 

faydası olarak izlemiştir. Dolayısıyla, Antalya turizm bölgesinin gelecekte de 

çekiciliğini ve rekabet gücünü koruyabilmek için, sahip olduğu doğal çekiciliklere ek 

olarak, hizmet kalitesinin artırılması ve güvenlikle ilgili sorunların yaşanmaması 

konusunda çalışmalar yapılması önerilebilir.    

 

Öte yandan, göreceli olarak en az önem düzeyine sahip beş tatil faydası şu şekilde 

sıralanmıştır; “tenis”, “kuş gözlemciliği”, “golf”, “avcılık” ve “kumar/casino”dur. Bu 

sonuçlar bir açıdan, Antalya’ya harcama düzeyi yüksek turist gelmediği yönündeki 

eleştirileri destekler niteliktedir. Dolayısıyla, Antalya’nın harcama düzeyi yüksek 

turistleri çekmek için ürünler geliştirmesi ve harcama düzeyi yüksek turistleri çekmek 

için çalışmalar yapması tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, destinasyon pazarlama 

yöneticileri, az önem  düzeyine sahip olunan tatil faydaları üzerinde çalışmalar yaparak, 

turistlerin bu tatil faydalarından daha fazla yararlanmalarını sağlayabilirler. Öte yandan, 

destinasyonun sahip olabileceği yeni çekicilikler yaratılabilir ve pazarlayabilirler.  

 

Genel olarak her iki pazar bölümünün demografik özellikleri ile ilgili özet bulgular, şu 

şekilde ifade edilebilir: “Güvenlik ve Konfor Faydaları Arayanlar” kümesi, kadın 

ağırlıklı turistlerden oluşmaktadır. Yaş itibariyle en fazla “35-49” yaş aralığında olan, 

“evli ve birlikte” yaşayan, “üniversite” mezunu olan, büyük çoğunluğu “memur” olan 

ve gelir düzeyleri “orta” olan turistlerdir. Ayrıca, hem Alman hem de Rus turistlerin 

oranlarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir.  

 

“Güneş-Deniz-Kum Faydaları Arayanların” oluşturduğu pazar bölümünde ise, her iki 

cinsiyetin oranlarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Bu pazar bölümünde, yaş 

itibariyle en fazla “20-34” yaş aralığındaki turistlerin yer aldığı, “evli ve birlikte 

yaşayan” turistlerin oluşturduğu, eğitim durumu açısından en büyük oranın “üniversite” 

mezunu turistlerden oluştuğu, milliyet bazında ise, Alman ağırlıklı turistlerin 
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oluşturduğu, gelir düzeyinin “orta” olduğu ve meslek bazında en büyük oranın “işçi”lere 

ait olduğu belirlenmiştir. 

 

Güvenlik ve konfor faydaları arayan turistlerin, erkek turistlere oranla daha çok kadın 

turistlerden oluşmaktadır. Güneş-deniz-kum faydaları arayan turistlerin cinsiyet 

açısından oranlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle, 

pazarlama faaliyetlerinin özellikle, “güvenlik ve konfor faydaları arayan” kadın turistler 

dikkate alınarak yapılması gerektiği söylenebilir.  

 
Turistlerin bekledikleri fayda faktörlerine yönelik analizlerde, Kültürel faydalara en 

fazla önem veren turistlerin “50 ve üstü” yaş grubundaki turistler olduğu bulunmuştur. 

Güvenlik ve konfor faydalarına “35-49” yaşları arasındaki turistlerin diğer yaş 

gruplarına göre, daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir. Turistlerin eğlence faydaları 

beklentileri incelendiğinde, “15-19” yaşları arasındaki turistlerin, bu faydayı diğer yaş 

gruplarındaki (“35-49” ile “50 ve üstü”) turistlerden daha önemli buldukları 

görülmüştür. Öte yandan, “çevresel ve doğal güzellikler fayda” beklentilerinin en çok 

“50 ve üstü” yaş grubundaki turistler tarafından önemli bulunduğu belirlenmiştir. 

 

Turistlerin “cinsiyete” göre aralarında farklılıklar bulunan fayda faktörleri şunlardır: 

“güvenlik ve konfor faydaları” “ekonomik faydalar”, “iletişim ve ulaşım faydaları”, 

“güneş-deniz-kum faydaları” ve “çevresel ve doğal güzellikler faydaları”. Kadınların 

söz konusu tüm bu faydaları, erkeklere göre daha önemli buldukları belirlenmiştir.   

 

“Üniversite” mezunlarının yaz tatilinden “kültürel fayda” beklentilerinin daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, “ilköğretim” mezunu olan turistlerin, “ekonomik 

fayda” beklentilerinin “üniversite” ve “lisansüstü” mezunu turistlerden daha fazla 

olduğu görülmüştür. Yaz tatilinde “çevresel ve doğal güzellikler” fayda beklentileri en 

fazla olan turistlerin “lisansüstü” mezunlarından oluştuğu görülmektedir. Kısaca, eğitim 

düzeyi arttıkça, çevreye verilen önemin arttığı ve bu anlamda fayda beklentilerinin 

değişiklikler gösterdiği söylenebilir. Ayrıca, “ilköğretim” ve “lise” mezunu olan 

turistlerin, yaz tatilleri sırasında, “üniversite” mezunu olan turistlere oranla, “su sporları 

fayda” beklentilerine daha çok önem verdikleri belirlenmiştir.  
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Araştırmamıza katılan “evli ve birlikte yaşayan” turistlerin, yaz tatili beklentileri 

arasında, “bekar” turistlerden daha fazla “özel ilgi fayda” beklentileri, “kültürel fayda” 

beklentileri, “güvenlik ve konfor fayda” beklentileri ve “çevresel ve doğal güzellikler 

fayda” beklentileri olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, “bekar” turistlerin, “eğlence 

faydaları” beklentilerinin, “evli ve birlikte yaşayan” turistlere göre daha fazla olduğu 

belirlenmiştir.  

 

Turistlerin mesleklerine göre yapılan analizde, “serbest meslek” sahibi turistlerin, “işçi” 

olan turistlere oranla yaz tatilinde “özel ilgi fayda” beklentilerine daha fazla önem 

verdikleri belirlenmiştir. “Yönetici” konumundaki turistlerin hem “işçi”, hem de 

“öğrenci” turistlerden daha fazla kültürel fayda beklentilerine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Yöneticilerin, yaş, eğitim ve gelir düzeylerinin diğer meslek gruplarına 

göre daha yüksek olabileceğinden bu durum normal bir sonuç olarak kabul edilebilir.  

 

Ekonomik fayda beklentileri dikkate alındığında, “serbest meslek” sahibi turistlerin 

“ekonomik fayda” beklentilerine diğer meslek sahiplerine oranla daha fazla önem 

verdikleri belirlenmiştir. Mesleklerine göre incelendiklerinde, “eğlenceye yönelik 

fayda” beklentileri en fazla olan turistlerin “memurlar” olduğu belirlenmiştir.   

 

“Güneş-deniz-kum fayda” beklentileri en fazla olan turistler “işçiler” olarak 

belirlenmiştir. Çevre ve doğal güzellikler ile ilgili fayda beklentileri sonuçlarına göre, 

“yönetici” olan turistlerin “işçilere” göre “çevresel ve doğal güzellikler fayda” 

beklentilerinin daha fazla olduğu bulunmuştur. Ayrıca, “memur” turistlerin “işçi” ve 

“öğrencilere” oranla yaz tatilinde “çevresel ve doğal güzellikler fayda” beklentilerine 

daha çok önem verdikleri bulunmuştur.    

 

Turistlerin özel ilgi faydaları ele alındığında, “Orta Doğu Ülkelerinden” gelen 

turistlerin, “özel ilgi fayda” beklentilerinin “Alman” turistlere oranla daha fazla olduğu 

görülmüştür. Bunun bir nedeni, Orta Doğu Ülkelerinden gelen turistlerin, genel olarak 

“güneş-deniz-kum” aktivitelerini tercih etmemeleri ve diğer turizm çeşitlerini tercih 

etmeleri olabilir.   
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Milliyet bazında kültürel fayda beklentilerine en az önem veren turistlerin, “Alman” 

turistler olduğu belirlenmiştir.  Yaz tatilinde “güvenlik ve konfor fayda” beklentilerine, 

en çok “Alman” ve “Rus” turistlerin önem verdikleri belirlenmiştir. Kültürel faydalar, 

gidilecek destinasyonda her ne kadar büyük bir öneme sahip olsa da, turistlerin 

gidilecek destinasyonda daha çok güvenlik ve konfor faydaları aradıkları söylenebilir.   

 

Ekonomik fayda beklentileri en çok olan turistler, “Alman”, “Diğer Avrupa Ülkeleri” ve 

“Orta Doğu Ülkelerinden” gelen turistlerdir. Bu sonuç, Türkiye’ye gelen özellikle 

Avrupalı turistin, hangi ülkeden olursa olsun, ekonomik açıdan ülkelerinin üst gelir 

gruplarını temsil etmediğini gösteren başka bir önemli işaret olarak değerlendirilebilir.  

 

Yaz tatili için Antalya’ya gelen turistler arasında, “iletişim ve ulaşım fayda” 

beklentilerine en az önem verenlerin “Alman” turistler olduğu belirlenmiştir. Bunun 

nedeninin, Alman turistlerin genellikle paket turla seyahat ediyor olmalarından 

kaynaklandığı söylenebilir.  

 

Turistler “eğlence faydalarına” göre incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, 

“Rusya” “Orta Doğu Ülkeleri” ve “Eski Doğu Bloku Ülkelerinden” gelen turistlerin, 

“Alman” turistlerden daha fazla önem verdikleri görülmüştür. 

 

Milliyetlerine göre, “güneş-deniz-kum fayda” beklentileri en fazla olan turistler, 

“Alman” turistlerdir. Öte yandan, çevresel ve doğal güzellikler fayda beklentilerinde 

ise, “Alman” turistlerin “çevreye ait fayda” beklentilerinin en düşük olduğu 

belirlenmiştir. Turistlerin milliyetlerine göre, “su sporları fayda” beklentilerine en az 

önem verenler “Rus” turistlerdir. Avrupa’da çevreye olan ilginin her geçen gün arttığı 

bir dönemde, Alman turistlerin çevre beklentilerinin düşük çıkması ilginç bir sonuç 

olarak değerlendirilebilir. 

 

Güvenlik ve konfor faydaları arayan turistler ile Güneş-deniz-kum faydaları arayan 

turistlerin tatile çıkmadan önce tatil kararını en çok “1-4 ay arası” bir zaman diliminde 

aldıkları görülmüştür. Bu açıdan, pazarlama yöneticileri, her iki kümeye odaklı reklam 

ve tanıtım çalışmalarında, planlı hareket ederek, söz konusu turistlere ulaşacak ve 

tatillerini Antalya’da geçirmeleri yönünde teşvik edici son dakika çalışmaları 
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yapabilirler. Öte yandan, tatil kararını tatile yakın bir zaman diliminde alan turistlere 

dönük, her ne kadar “ekonomik fayda” beklentilerine çok önem verdikleri belirlenmiş 

olsa da, tatil kararlarını daha erken vermeleri yönünde, teşvik edici çalışmalar 

yapılabilir.  

 

Antalya’ya yaz tatili için paket turla gelen turistlerin “güvenlik ve konfor faydaları”, 

“kültürel faydaları” ve “özel ilgi faydaları”na dönük fayda beklentilerinin daha fazla 

olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar, Antalya’ya gelen turistlerin ağırlıklı olarak 3S (Sun-

sea-sand) turizmi ile ilgili olmalarına rağmen, kültürel fayda arayışları ve farklı turizm 

deneyimlerine açık olduklarını göstermesi açısından önemlidir. Antalya turizminden 

sorumlu devlet kurumlarının ve özel sektörün, Bölgenin turizm potansiyelini 

geliştirmek ve turizm pastasını çeşitlendirmek için bu beklentilere uygun hizmet ve 

ürünler geliştirmelerinin akıllıca olacağı söylenebilir. Antalya turizmini geliştirme ve 

çeşitlendirme çalışmaları sadece yeni turistleri cezp etmek açısından değil, mevcut 

turistlerin Antalya deneyimlerinden memnuniyetlerini ve tatminlerini yükseltme 

potansiyeli de taşımaktadır.  

 

Fayda faktörleri bazında tatmin düzeyinin sadece bir faktörde anlamlı bir farklılık 

gösterdiği bulunmuştur. Turistlerin “güneş-deniz-kum fayda” beklentilerinden  “çok 

tatmin oldukları” görülmüştür. Bu durum normal bir sonuç olarak kabul edilebilir. 

Çünkü, Antalya iline gelen turistlerin büyük çoğunluğunun “güneş-deniz-kum” 

aktiviteleri için geldikleri yapılan birçok araştırma tarafından desteklenmiştir.    

 

Türkiye, çok çeşitli, farklı ve rakipsiz sayılabilecek turizm ürünlerine sahiptir (Demir; 

Demir 2004, 95). Ülkemizin pazarlanmasında ve tanıtımında, çekici ve aynı zamanda 

rekabetçi ürünlerin geliştirilmesi için ülkemize gelen turistlerin profillerinin bilinmesi 

büyük bir önem taşımaktadır (Öztürk; Yeşiltaş 1997, 82).   

 

Türkiye’nin en önemli turistik çekim merkezlerinden biri olan Antalya ili ile 

sınırlandırılarak yapılan bu araştırma, kapsamı genişletilerek diğer turistik çekim 

merkezleri bazında da gerçekleştirilebilir. Öte yandan, araştırmanın sadece yaz 

döneminde değil de, tüm sezonlar kapsanacak bir biçimde ve sezon bazında 
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karşılaştırılmalar yapılması ayrıca önem taşıyan bir konudur. Çünkü, turistler farklı 

sezonlarda farklı faydalar aramaktadırlar (Calantone; Johar 1984).   

 

Ayrıca, bu çalışmanın, belirli aralıklarla tekrarlanması ve ortaya çıkan sonuçlarla, 

mevcut araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılması ile turist profilindeki değişmeler ve 

gelişmeler izlenebilir. Böyle bir yaklaşım, turistlerin tatilden bekledikleri faydalara 

ulaşabilmeleri için etkin pazarlama çabalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi 

yönünde önemli faydalar sağlayabilir.  
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Ek-1:  TÜRKÇE ANKET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sayın Misafir, 

 
Elinizdeki anket, turistlerin tatilden beklentilerini irdeleyen bir doktora tezine 

veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Elde edilecek bilgiler, sadece bilimsel 
amaçlarla kullanılacak olup, kesinlikle GİZLİ tutulacaktır.  

İşbirliğiniz ve katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. 
 
 

 
 
   
   
    

             
Lütfen, Türkiye ve Antalya’daki tatilinizle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız. 
 
1. Daha önce Türkiye’ye tatil amaçlı geldiniz mi?         �    Evet     �  Hayır� Soru 5’e geçiniz 
 
2. Türkiye’ye daha önce kaç kez geldiniz? ………..……….kez. 
 
3. Daha önce Antalya’ya tatil amaçlı geldiniz mi?        �    Evet  �  Hayır � Soru 5’e geçiniz 
 
4. Antalya’ya daha önce kaç kez geldiniz? ………..……….kez. 
 
5. Son bir yılda kaç kez yurt dışına seyahat ettiniz? ………………...kez.  
 
6. Antalya’ya gelmeden ne kadar süre önce bu tatil kararını aldınız? (Lütfen seçeneklerden sadece 
birini işaretleyiniz)  
 
�  Bir haftadan az          � 1-2 hafta arası   �  3-4 hafta arası   �  1-4 ay arası     
�  5-8 ay  arası       �  9-12 ay arası  �  1 yıldan fazla 
  
7. Tatil için Antalya’yı seçmenizde yararlandığınız bilgi kaynakları aşağıdakilerden hangisidir? 
(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
 
�  Seyahat acenteleri   �  Arkadaşlar    �  Aile    
�  Meslektaşlar          �  Seyahat dergileri  �  Seyahat broşürleri    
�  Seyahat rehberi    �  TV programları  �  Gazeteler 
  
�  İnternet              �  Filmler   �  Belgeseller 
�  Yurt dışındaki Türk danışma şubeleri �  Kitaplar   �  Diğer ( 
………………) 
 
8. Bu tatil paket tur mu?   �  Evet      �  Hayır   
 

Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN 
Erciyes Üniversitesi, 
İletişim Fakültesi, KAYSERİ 
e-mail: akdogans@erciyes.edu.tr 

Sevda SAHİLLİ BİRDİR 
Erciyes Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, KAYSERİ 
e-mail: sevdasahilli@yahoo.com 
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9. Bu tatili kiminle yaptınız? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
 
�  Yalnız  �  Eşimle �   Ailemle �  Arkadaşlarımla     �  Diğer ( …………) 
 
10. Bu tatil için harcadığınız toplam para miktarını  belirtiniz ……………………. (Euro / $ / YTL) 
 
11. Yaz tatilinizi herhangi bir yerde geçirmeye karar vermenizde etkili olan özelliklerin önem  
      düzeylerini belirtiniz (Tercihinizi X işareti ile belirtiniz). 

Etkili olan özellikler 
Hiç önemli 

değil 
Önemli 

değil 
Ne önemli 

Ne önemsiz 
Önemli 

Çok 
Önemli 

1- İklim ve hava         
2- Çevre       
3- Doğal güzellikler ve manzara        
4- Deniz, Plaj           
5- Güneşlenmek         
6- Tarihi ve arkeolojik yapıları        
7- Dini yerler        
8-  Müzeler ve sanat galerileri       
9-  Kültürel gösteriler        
10- Milli parklar        
11- Ulaşım         
12- Turist danışma merkezi         
13- Rehberli şehir turları        
14- Yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı        
15- Konaklanılan yerin rahatlığı        
16- Konaklanılan yerin restoran hizmeti        
17- Konaklanılan yerin dışındaki restoranların 
hizmeti    

     

18- Konaklama tesislerinin aile için uygunluğu        
19- Tatil bölgesindeki düşük suç oranı       
20- Alışveriş olanakları        
21- Paranın değeri         
22- Tatil bölgesinde fiyatların uygun olması  / 
Destinasyonun ekonomikliliği   

     

23- Destinasyonun güvenliği       
24-  Müzik konserleri ve tiyatrolar        
25- Gece hayatı ve eğlence olanakları        
26- Lunaparklar ve temalı parklar        
27-  Çevresel ekolojik gezileri        
28- Korku ve heyecan arama        
29- Avcılık        
30- Tenis        
31- Golf         
32- Yüzmek         
33- Su sporu olanakları       
34- Mağara gezme        
35- Kuş gözlemciliği        
36- Kumar / Casino        
37- Yerel bot turları       
38- Aile ziyareti        
39- Kamp aktiviteleri        
40- Sağlık servisi        
41- Diğer………      
42- Diğer………      
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12. Antalya’da geçirdiğiniz bu tatilden tatmin düzeyinizi belirtiniz. 
�  Hiç tatmin �  Tatmin         �  Kısmen tatmin     �  Kısmen tatmin       �  Tatmin       �  Çok tatmin  
     olmadım    olmadım          olmadım                     oldum                      oldum                 oldum  
 
13. Gelecekteki bir tatiliniz için Antalya’ya tekrar gelmeyi düşünür müsünüz?      �  Evet        �  Hayır           
 
14. Gelecekteki bir tatiliniz için Türkiye’ye tekrar gelmeyi düşünür müsünüz?      �  Evet        �  Hayır           
 
15. Antalya’da yaptığınız tatil ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerin önem düzeylerini belirtiniz  
       (Tercihinizi X işareti ile belirtiniz). 

Etkili olan özellikler 
Hiç önemli 

değil 
Önemli 

değil 
Ne önemli 

Ne önemsiz 
Önemli 

Çok 
Önemli 

1- İklim ve hava         
2- Çevre       
3- Doğal güzellikler ve manzara        
4- Deniz, Plaj           
5- Güneşlenmek         
6- Tarihi ve arkeolojik yapıları        
7- Dini yerler        
8-  Müzeler ve sanat galerileri       
9-  Kültürel gösteriler        
10- Milli parklar        
11- Ulaşım         
12- Turist danışma merkezi         
13- Rehberli şehir turları        
14- Yerel halkın sıcakkanlılığı, yakınlığı        
15- Konaklanılan yerin rahatlığı        
16- Konaklanılan yerin restoran hizmeti        
17- Konaklanılan yerin dışındaki restoranların 
hizmeti    

     

18- Konaklama tesislerinin aile için uygunluğu        
19- Tatil bölgesindeki düşük suç oranı       
20- Alışveriş olanakları        
21- Paranın değeri         
22- Tatil bölgesinde fiyatların uygun olması  / 
Destinasyonun ekonomikliliği   

     

23- Destinasyonun güvenliği       
24-  Müzik konserleri ve tiyatrolar        
25- Gece hayatı ve eğlence olanakları        
26- Lunaparklar ve temalı parklar        
27-  Çevresel ekolojik gezileri        
28- Korku ve heyecan arama        
29- Avcılık        
30- Tenis        
31- Golf         
32- Yüzmek         
33- Su sporu olanakları       
34- Mağara gezme        
35- Kuş gözlemciliği        
36- Kumar / Casino        
37- Yerel bot turları       
38- Aile ziyareti        
39- Kamp aktiviteleri        
40- Sağlık servisi        
41- Diğer………      
42- Diğer………      
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16. Tatiliniz boyunca aşağıdaki aktivitelerden hangilerine katıldınız? (Birden fazla seçenek   
       işaretleyebilirsiniz) 
�  Alışveriş   �  Eğlence / Lunapark  �  Tenis 
�  Otel aktiviteleri   �  Golf     �  Su sporları 
�  Spor yarışlarına katılma  �  Tarihi yerleri gezme  �  Şehir dışına turlar  
�  Güneşlenme   �  Ticari amaçlı rehber gezileri �  Sanat galerisi  / Müze 
�  Mağara gezme    �  Avcılık / Balıkçılık  �  Çevresel / Ekolojik geziler 
�  Gece kulüpleri / Dans    �  Kuş gözleme    �  Konser / Piyes / Müzikal 
�  Ulusal parkları ziyaret    �  Diğer (…………………………………………………………..) 
 
17. Bu tatilde nerede konakladınız? Bir tane işaretleyiniz. 
�  Otel � ( �  5*  �  4*  �  3* ) �  Motel   �  Apart 
�  Arkadaş /Akraba yanı  �  Pansiyon        �  Tatil Köyü � ( �  1. sınıf    �  2. Sınıf)     
�   Kamp Yeri        �  Karavan  �  Diğer (…………………………..) 
 
18. Milliyetiniz:  
�  Alman          �  Amerikalı     �  Avusturyalı        �  Belçikalı          �  Danimarkalı �  Fransız 
�  Hollandalı    �  İngiliz        �  İsrailli            �  Rus          �  Türk   �  Diğer 
(……) 
 
19. İkamet ettiğiniz ülke:……………………………………………………….. 
 
20. Yaşınız: …………………………………………………………………… 
 
21. Cinsiyetiniz:   �  Erkek   �  Kadın 
 
22. Medeni Durumunuz: 
 
�  Bekar  �  Evli   �  Dul   �  Boşanmış   �  Birlikte yaşıyor 
 
23. Eğitim Durumunuz:   
 
�  İlköğretim    �  Lise     �  Üniversite          �  Lisansüstü  
 
24. Mesleğiniz: 
 
�  Akademisyen  �  Serbest Meslek          �  Ev hanımı �  İşçi  �  Memur 
�  Emekli  �  Öğrenci  �  İşsiz  �  Yönetici �  Diğer 
(…….) 
 
25. Ülkenizdeki gelir dağılımını dikkate aldığınızda, kendinizi veya ailenizi hangi gelir grubu içinde  
      kabul edersiniz? 
�  Düşük    �  Ortanın altı  �  Orta        �   Ortanın üstü       �  Yüksek
  
 
                                                

           Yardımlarınız için Teşekkürler  ….……… 
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Ek-2: İNGİLİZCE ANKET 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dear guest, 

 
This questionnaire is developed to find data for a Ph.D. thesis on tourists’ 

expectations on a summer holiday. This information is for scientific inquiry only. 
Thank you for your cooperation and contribution. 

 
 

 
 
   
   
    

             
About your holiday in Turkey and Antalya, please answer the questions below. 

 
1. Have you been in Turkey for a holiday before?    �  Yes            �  No     � Please go to question 
5 
 
2. How many times have you been in Turkey before? ……………………… times 
 
3. Have you been in Antalya for a holiday before?    �  Yes            �  No    � Please go to question 
5 
 
4. How many times have you been in Antalya for a holiday before? ……….. times 
  
5. How many times have you traveled outside your country in the last one year? ……….. times 
 
6. How long before did you decide for a holiday in Antalya? (please choose only one) 
�  Less than one week before coming to Antalya            �  1-2 weeks before            �  3-4 weeks before 
�  1-4 months before            �  5-8 months before           �  9-12 months before         �  More  than 1 
year  
 
7. Among the information types below, which one(s) helped you to choose Antalya for a holiday? 
(you can choose more than one type) 
�  Travel agencies   �  Friends   �  Family  
�  Colleague         �  Travel magazines  �  Travel brochures
  
�  Travel guides    �  TV programs  �  Newspapers 
�  Internet/WWW    �  Films   �  Documentary films 
�  Turkish travel bureau in your country �  Books      �  Other (please specify……… 
 
8. Is this holiday a package tour?   �  Yes  �  No 
 
9. With whom are you travelling in this holiday? 
�  Alone        �  Spouse (Wife/Husband)  �  With my family     �  With my friends �  Other…… 
 

Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN 
Erciyes University, 
Communication Faculty- KAYSERİ 
e-mail: akdogans@erciyes.edu.tr 

Sevda SAHİLLİ BİRDİR 
Erciyes University  
Social Sciences Institute- KAYSERİ 
e-mail: sevdasahilli@yahoo.com 
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10. Please indicate how much did you spent during this holiday? …………………..(Euro / $ / YTL) 
 
11. Please rate how important the factors below for your decision in choosing a destination for a 
“summer”  holiday (please use X to indicate your opinion). 

Destination attributes 
Not  

important  
at all 

Not 
import

ant 

Neither 
important nor 
unimportant  

Import
ant 

Very 
important 

1- Climate and Weather        
2- Environment      
3- Natural beauty and scenery        
4- Sea, Beaches        
5- Sunbathing        
6- History and Archaeology      
7- Religious places      
8- Museums and art galleries      
9- Cultural shows      
10- National parks      
11- Accessibility (transport)      
12- Tourist information centre      
13- Guided city tour      
14- Friendliness of local people      
15- Comfort at place of accommodation      
16- Service quality in restaurants  at 
place of  accommodation 

     

17- Service quality in restaurants outside 
the place of accommodation 

     

18- Suitability for family vacation        
19- Low local crime rate      
20- Shopping facilities      
21- Value for money      
22- Local price level      
23- Safety while staying at destination      
24-  Live theatre and concerts      
25- Nightlife and entertainment      
26- Amusement and theme parks      
27-  Environmental ecology excursion      
28- Finding thrills and excitement      
29- Hunting      
30- Tennis      
31- Golf         
32- Swimming        
33- Range of water sports      
34- Visiting caves      
35- Bird watching      
36- Gambling      
37- Local boat tours      
38- Visiting family members and 
relatives 

     

39- Camping facilities       
40- Health services      
41- Other………      
42- Other ………      

 
12. Please tell us how satisfied with your current Antalya holiday? 
�  Not Satisfied     �  Not satisfied �  Neither satisfed     �  Slightly  �  Satisfied     �  Very satisfied 
       at all                    nor dissatisfied          satisfied 
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13. Do you think you will come for another holiday in Antalya in the future?       �  Yes          �  No         
14. Do you think you will come for another holiday in Turkey in the future?        �  Yes          �  No   
         
15.  Please rate how important the factors below for your decision for a summer holiday in 
Antalya (please use X to indicate your opinion). 

Destination attributes 
Not  

important  
at all 

Not 
import

ant 

Neither 
important nor 
unimportant  

Important 
Very 

importan
t 

1- Climate and Weather        
2- Environment      
3- Natural beauty and scenery        
4- Sea, Beaches        
5- Sunbathing        
6- History and Archaeology      
7- Religious places      
8- Museums and art galleries      
9- Cultural shows      
10- National parks      
11- Accessibility (transport)      
12- Tourist information centre      
13- Guided city tour      
14- Friendliness of local people      
15- Comfort at place of accommodation      
16- Service quality in restaurants  at 
place of  accommodation 

     

17- Service quality in restaurants 
outside the place of accommodation 

     

18- Suitability for family vacation        
19- Low local crime rate      
20- Shopping facilities      
21- Value for money      
22- Local price level      
23- Safety while staying at destination      
24-  Live theatre and concerts      
25- Nightlife and entertainment      
26- Amusement and theme parks      
27-  Environmental ecology excursion      
28- Finding thrills and excitement      
29- Hunting      
30- Tennis      
31- Golf         
32- Swimming        
33- Range of water sports      
34- Visiting caves      
35- Bird watching      
36- Gambling      
37- Local boat tours      
38- Visiting family members and 
relatives 

     

39- Camping facilities       
40- Health services      
41- Other………      
42- Other ………      
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16. Which activities below did you participate during this holiday? (you can choose more than one..) 
�  Shopping   �  Entertainment / Amusement park �  Tennis 
�  Hotel facilities   �  Golf     �  Water sports 
�  Participating to sport activities �  Visiting historical sites    �  Tours outside of holiday destination 
�  Sunbathing   �  Guided city tours  �  Art galeries / Museum 
�  Visiting caves   �  Hunting / Fishing  �  Environmental ecology tours 
�  Night clubs / Dance  �  Bird watching   �  Concerts / Musical shows 
�  Visiting national parks  �  Other (please specify……………………………..) 
 
17. In what kind of a lodging facility did you stay in this holiday? 
�  Hotel � ( �  5*  �  4*  �  3* ) �  Motel    �  Apart hotel 
�  Staying in relatives / friends  �  Bed & Breakfast     �  Holiday village � ( �  1. class   �  2. class)     
�  Camping   �  Caravan         �  Other (please specify…………………… 
 
18. What is your Nationality? 
�  German �  American �  Austrian     �  Belgian        �  Danish          �  French   
�  Dutchman �  English �  Israelite      �  Russian        �  Turkish               �  Other ……… 
 
19. Country of Residence:……………………………………………………….. 
 
20. Age: …………………………………………………………………… 
 
21. Gender:   �   Male     �   Female 
 
22. Marital status: 

�   Single                     �   Married �   Widowed           �  Divorced             �  Live together 
 
23. Education level: 

�   High school graduate/secondary levels or less    �  Some college, college graduate or vocational-technical 

�   University graduate       �  Master’s degree or more 
 
24. Occupation?  
�  Akademic �  Self employment �  Homemaker   �  Craftsman/Mechanic/Factory worker    
�  Public servant   �  Retired      �  Student          �  Unemploy      �  Manager        �  Other (Specify…… 
 
25. How do you rate your family’s  income level in your country?  
�  Low  income    �  Between low and        �  Middle           � Between middle and high     �  High      
        family           middle income family     income family        income family               income family
  

 

                                                                    Thank You For Your Cooperation and Contribution …… 
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Ek-3: ALMANCA ANKET 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
Verehrter Gast, 
 
im Umfang einer Promotion, wurde diese Umfrage erstellt, um die 

Erwartungen der Touristen während ihrer Urlaubszeit nachzuforschen.  Ihre Angaben 
sollen einer wissenschaftlichen Arbeit dienen, wobei diese streng vertraulich behandelt 
und ausgewertet werden.  

Vielen herzlichen Dank für Ihre Kooperation. Mit unseren freundlichsten 
Grüssen 

 
 
 

 
 
  

        
             
Bitte beantworten Sie die Fragen bezüglich Ihres Urlaubs in der Türkei und in Antalya. 
 
1. Waren Sie schon mal im Urlaub in der  Türkei?        Ja                Nein      weiter mit Frage 5 
     
2. Wie oft waren Sie schon in der Türkei? ............................mal. 
 
3. Waren Sie schon mal in Antalya im Urlaub?             Ja                Nein      weiter mit Frage 5 
  
4. Wie oft waren Sie schon in Antalya ? ..............................mal. 
 
5. Wie oft waren Sie im letzten Jahr im Ausland?     …….....................mal.  
 
6. Welche Zeitspanne besteht zwischen Ihrer Buchung und Ihrer Anreise in Antalya? (Bitte nur eine 
Alternative ankreuzen) 
weniger als eine Woche                1-2 Wochen   3-4 Wochen            1-4 Monate                                                                                                  
 5-8 Monate                              9-12 Monate                   länger als ein Jahr  
 
7. Welchen Ursprung hatte Ihr Entschluss, Antalya als Destination zu wählen? (Mehrere 
Alternativen sind ankreuzbar) 
 Reisebüros      Freunde           Familie 
 Arbeitskollegen                               Reisezeitschriften                 Broschüren 
 Reiseführer                                      Fernsehprogramme                 Zeitungen 
 Internet                                            Filme                                      Dokumentarfilme 
 Türkische Auskunftsbüros              Bücher                   Andere (..........................................) 
 
8.  War Ihre Buchung eine All-In-One -Tour? ( Flug, Hotel, usw.)        Ja             Nein 
 
 

Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN 
Erciyes Universität  
Fakultät für Kommunikation, KAYSERİ 
e-mail: akdogans@erciyes.edu.tr 

Sevda SAHİLLİ BİRDİR 
Erciyes Universität 
Institut  für Sozialwissenschaft, KAYSERİ  
e-mail: sevdasahilli@yahoo.com 
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9. Mit wem sind Sie derzeit im Urlaub? (Mehrere Alternativen sind ankreuzbar) 
 Alleine        Mit partner          mit Familie  mit Freunden            Andere ( .……………) 
                                     
10. Meine Urlaubskosten betragen etwa  ............................................................ (Euro/ $ / YTL) 
11. Welche Voraussetzungen sind / waren für Sie wichtig oder unwichtig, bei der Auswahl von    
      irgend einer  Destination für Ihren Sommerurlaub.  (Bitte makieren Sie mit X) 

Einflussreich sind / waren … 
Gar nicht 
wichtig 

Nicht 
wichtig 

Weder 
wichtig 
noch 
unwichtig 

Wich
tig 

Sehr 
wicht
ig 

1- Klima / Wetterbedingungen      
2- Umwelt / Gegend      
3- Naturgüter / Landschaften      
4- Strand und Meer      
5- Sonnenbaden        
6-  Historische Bauten / Antikstädte       
7- Pilgerstätten       
8- Museen und Kunstgalerien      
9- Kulturvorführungen        
10- Naturparks      
11- Verkehrsverbindungen         
12- Tourist-Info      
13- Stadtrundfahrten mit Reiseführung       
14-  Gastfreundschaft, Aufnahmebereitschaft der  
Einwohner  

     

15- Komfortable Unterkunft, bzw. Anlage      
16- Dienstleistungen im Restaurant der eigenen 
Anlage 

     

17- Dienstleistungen in den Restaurants 
ausserhalb der eigenen  Anlage   

     

18- Familientauglichkeit der Anlagen      
19-  Geringe Kriminalität im Urlaubsgebiet       
20- Gute Einkaufsmöglichkeiten      
21- Wert der Geldeinheit         
22- Günstige Preise im Urlaubsziel             
23- Sicherheit im Urlaubsziel      
24- Musikkonzerte und Theater         
25- Nachtleben und Unterhaltung        
26- Rummelplätze / Freizeitparks        
27- Naturwanderungen      
28- Abenteuerlust        
29- Jagdsport      
30- Tennis        
31- Golf         
32- Schwimmen         
33- Wassersportarten      
34- Höhlenbesichtigungen       
35- Ornithologie / Vogelbeobachtungen      
36- Spielcasinos        
37- Boottouren       
38- Familienbesuche         
39- Camping        
40- Medizinische Dienstleistungen      
41- Andere..........      
42- Andere............      
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12. Wie sehr war Ihr Urlaub in Antalya zufriedenstellend? 
Ich bin / Wir waren …    
gar nicht       unzufrieden       teils         teils zufrieden         zufrieden        sehr zufrieden 
   zufrieden                                unzufrieden 
  
13. Würden Sie wieder einmal ihren Urlaub in Antalya verbringen wollen?            Ja              Nein       
 
14.  Käme für Sie ein erneuter Urlaub in der Türkei in Frage?                                 Ja              Nein                
 
15. Bezüglich Ihres Urlaubs in Antalya; geben Sie bitte an, wie wichtig oder unwichtig die 
einzelnen  Umstände für Sie sind / waren. (Bitte ankreuzen.) 

Einflussreich sind / waren … 
Gar 
nicht 
wichtig 

Nicht 
wichtig 

Weder 
wichtig 
noch 
unwichtig 

Wichtig 
Sehr 
wichtig 

1- Klima / Wetterbedingungen      
2- Umwelt / Gegend      
3- Naturgüter / Landschaften      
4- Strand und Meer      
5- Sonnenbaden        
6-  Historische Bauten / Antikstädte       
7- Pilgerstätten       
8- Museen und Kunstgalerien      
9- Kulturvorführungen        
10- Naturparks      
11- Verkehrsverbindungen         
12- Tourist-Info      
13- Stadtrundfahrten mit Reiseführung       
14-  Gastfreundschaft, Aufnahmebereitschaft der  
Einwohner  

     

15- Komfortable Unterkunft, bzw. Anlage      
16- Dienstleistungen im Restaurant der eigenen 
Anlage 

     

17- Dienstleistungen in den Restaurants ausserhalb 
der eigenen              
       Anlage   

     

18- Familientauglichkeit der Anlagen      
19-  Geringe Kriminalität im Urlaubsgebiet       
20- Gute Einkaufsmöglichkeiten      
21- Wert der Geldeinheit         
22- Günstige Preise im Urlaubsziel             
23- Sicherheit im Urlaubsziel      
24- Musikkonzerte und Theater         
25- Nachtleben und Unterhaltung        
26- Rummelplätze / Freizeitparks        
27- Naturwanderungen      
28- Abenteuerlust        
29- Jagdsport      
30- Tennis        
31- Golf         
32- Schwimmen         
33- Wassersportarten      
34- Höhlenbesichtigungen       
35- Ornithologie / Vogelbeobachtungen      
36- Spielcasinos        
37- Boottouren       
38- Familienbesuche         
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39- Camping        
40- Medizinische Dienstleistungen      
41- Andere..........      
42- Andere............      

 
16. Was haben Sie alles unternommen, an welchen Aktivitäten nahmen Sie während Ihres 
Aufenhaltes teil?  (Mehrere Alternativen sind ankreuzbar) 
  Einkaufen    Unterhaltung / Freizeitpark                     Tennis  
  Animationen im Hotel                 Golf                                                          Wassersportarten 
 Wettkämpfe                                 Besichtigung der Antikstädte              Ausflüge im Umfeld 
 Sonnenbaden                   Ausflüge mit Reiseführung                       Kunstgalerien / Museen 
 Höhlenbesichtigungen     Jagen / Angeln                                          Naturwanderungen 
 Nachtklubs / Tanzen         Vogelbeobachtungen                 Konzerte / Voführungen / Musicals                                      
 Ausflüge in Nationalparks               Andere (............................................................................) 
 
17. Welche Übernachtungsmöglichkeit hatten Sie?  (Bitte nur eines ankreuzen.) 
 Hotel      (  5*     4*    3*)         Motel                            Aparthotel 
 Bei Freunden / Verwandten                Pension          Feriendorf    (   1.Klasse    2.Klasse) 
 Campingplatz                                      Wohnwagen               ndere (.....................................) 
 
18. Ihre Staatsangehörigkeit: 
 Deutsch             Amerikaner     Österreicher         Belgier          Däne             Franzose 
 Holländer          Engländer       Israeli                    Russe           Türke           Andere (......) 
 
19. In welchem Land leben Sie? ................................................................. 
 
20. Alter:  ........................  
 
21. Geschlecht:                    Männlich                 Weiblich 
 
22. Familienstand:  
  Ledig           Verheiratet       Verwittwert       Geschieden              Lebensgemeinschaft 
 
23. Ausbildung 
 
 Grundschule            Gymnasium          Hochschule         Magister    
 
24. Beruf: 
 Lehrkraft an einer Uni         Selbstständig         Hausfrau         Arbeiter           Beamter  
 Rentner             Schüler / Student         Arbeitslos         Leiter          Andere (......................) 
 
25. Wo würden Sie sich einstufen, bezüglich des Gehaltes / der Löhne in Ihrem eigenen Land?  
 Sehr niedrig             Unterbezahlt              mittel               Gutbezahlt              Hoch 
                                                

                      
         Vielen Dank für Ihre Kooperation…………... 
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Ek-4: RUSÇA ANKET 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Уважаемый гость, 

 
Анкета, которую вы держите в руках, разработана с целью сбора данных, 

которые будут использоваться в диссертации, посвященной ожиданиям туристов 
от отдыха в нашей стране. Полученные данные будут использоваться 
исключительно в научных целях. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ 
ГАРАНТИРОВАНА.  

Заранее благодарим Вас за помощь.  С уважением, 
 
 

 
 
  
  

       
 
Пожалуйста, ответьте на нижеприведенные вопросы, касающиеся Вашего отдыха в  Турции и 
Анталье. 
 
 
1. Отдыхали ли Вы в Турции раньше?                 �   Да  �  Нет � переходите к вопросу 5 
 
2. Сколько раз Вы бывали в Турции до этого? ………..………………....... раз. 
 
3. Отдыхали ли Вы в Анталье раньше?   …..раз.     �   Да        �  Нет � переходите к вопросу 5 
 
4.Сколько раз Вы бывали в Анталье до этого? ………..………………….. раз.  
 
5. Сколько раз за последний год Вы выезжали за границу? ……………....раз. 
 
6. Как давно Вы приняли решение провести свой отпуск именно в Анталье? (пожалуйста, 
выберите только один вариант ответа)  
 
�  Менее одной недели назад     � 1-2 недели назад     �  3-4 недели назад  �  1-4 месяца назад     
�  5-8 месяцева назад                   �  9-12 месяцев назад �  более 1 года назад 
 
7. Какие источники информации сыграли наибольшую роль при выборе Вами Антальи в 
качестве места для отдыха? (можете выбрать несколько вариантов ответа) 
�  Турагентства    �  Друзья    �  Семья   
�  Сослуживцы        �  Журналы об отдыхе  �  Брошюры об отдыху    
�  Гид      �  Телепрограммы �  Газеты   
�  Интернет              �  Кинофильмы  �  Документальные фильмы 
�  Консультационные службы Турции �  Книги   �  Прочее ( …………) 
 
8. Ваша поездка является турпакетом?  �  Да      �  Нет   
 

Проф. Шюкрю АКДОГАН 
Университет Эрджийес, 
Факультет связи, КАЙСЕРИ 
e-mail: akdogans@erciyes.edu.tr 

Севда САХИЛЛИ БИРДИР 
Университет Эрджийес, 
Институт социальных наук, КАЙСЕРИ 
e-mail: sevdasahilli@yahoo.com 
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9. С кем вместе Вы отдыхали? (можете выбрать несколько вариантов ответа) 
�  Одна/один     �  С супругом/супругой    �   С семьей    �  С друзьями    �  Другое (……………) 
 
10. Общая сумма Ваших расходов на этот отдых ……………………. (Euro / $ / YTL) 
 
11. Укажите степень важности различных факторов при выборе вами любого места для 
отдыха: (помечайте выбранный Вами ответ значком X). 

Важные факторы 
Совер-
шенно не 
важно 

Не 
важно 

Почти не 
имеет 

значения 
Важно  

Очень 
важно 

1- Климат и погода         
2- Экология      
3- Природные красоты и виды        
4- Море, пляж           
5- Загар      
6- Исторические и археологические 
ценности   

     

7- Религиозные святыни       
8-  Музеи и галереи искусств       
9-  Культурные представления      
10- Национальные парки      
11- Хорошее транспортное сообщение      
12- Туристические справочные      
13- Городские экскурсии в 
сопровождении гида 

     

14- Гостеприимство и теплота местного 
населения   

     

15- Комфорт места проживания        
16- Качество ресторанного обслуживания в 
месте проживания   

     

17- Качество ресторанного 
обслуживания вне места проживания    

     

18- Обустроенность места проживания для 
семейного отдыха   

     

19- Низкая преступность в регионе, где 
проводится отдых  

     

20- Шоппинг        
21- Покупательская способность денег         
22- Цены в регионе проживания        
23- Безопасности региона проживания       
24-  Концерты и театры        
25- Широкие возможности для ночного 
отдыха и развлечений   

     

26- Лунапарки и тематические парки 
отдыха   

     

27-  Экскурсии, посвященные вопросам 
экологии   

     

28- Экстремальный отдых        
29- Охота      
30- Теннис      
31- Гольф      
32- Плавание       
33- Водные виды спорта       
34- Изучение пещер      
35- Наблюдение за птицами       
36- Азартные игры / Казино        
37- Местные морские экскурсии       
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38- Посещение семей      
39- Развлекательные мероприятия на 
территории отеля 

     

40- Медицинское обслуживание      
41- Другое ………      
42- Другое ………      

 
12. Вы довольны своим отдыхом в Анталье? 
�  Совершенно    �  Не     �  Частично             �  Частично     �  Доволен                �  Очень  
    недоволен        доволен         не доволен        доволен                      доволен  
 
13. Вы бы хотели приехать на отдых в Анталью ещё раз?         �  Да        �  Нет   
14.  Вы бы хотели приехать на отдых в Турцию ещё раз?         �  Да        �  Нет   
 
15. Укажите степень важности различных факторов в отношении Вашего отдыха в Анталье 
(помечайте выбранный Вами ответ значком X). 

Важные факторы 

Совер
шенно 
не 

важно 

Не 
важно 

Почти не 
имеет 

значения 
Важно  

Очень 
важно 

1- Климат и погода         
2- Экология      
3- Природные красоты и виды        
4- Море, пляж           
5- Загар      
6- Исторические и археологические 
ценности   

     

7- Религиозные святыни       
8-  Музеи и галереи искусств       
9-  Культурные представления      
10- Национальные парки      
11- Хорошее транспортное сообщение      
12- Туристические справочные      
13- Городские экскурсии в сопровождении 
гида 

     

14- Гостеприимство и теплота местного 
населения   

     

15- Комфорт места проживания        
16- Качество ресторанного обслуживания в 
месте проживания   

     

17- Качество ресторанного обслуживания вне 
места проживания    

     

18- Обустроенность места проживания для 
семейного отдыха   

     

19- Низкая преступность в регионе, где 
проводится отдых  

     

20- Шоппинг        
21- Покупательская способность денег         
22- Цены в регионе проживания        
23- Безопасности региона проживания       
24-  Концерты и театры        
25- Широкие возможности для ночного отдыха 
и развлечений   

     

26- Лунапарки и тематические парки 
отдыха   

     

27-  Экскурсии, посвященные вопросам 
экологии   
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28- Экстремальный отдых        
29- Охота      
30- Теннис      
31- Гольф      
32- Плавание       
33- Водные виды спорта       
34- Изучение пещер      
35- Наблюдение за птицами       
36- Азартные игры / Казино        
37- Местные морские экскурсии       
38- Посещение семей      
39- Развлекательные мероприятия на 
территории отеля 

     

40- Медицинское обслуживание      
41- Другое ………      
42- Другое ………      

 
16. Чем Вас довелось заниматься на протяжении Вашего отдыха? (можете выбрать 
несколько вариантов ответа) 
�  Шоппинг     �  Развлечения / Луна-парк �  Теннис 
�  Развлечения в отеле   �  Гольф   �  Водные виды спорта 
�  Участие в спортивных состязаниях �  Экскурсии по историческим местам �  Загородные 
туры 
�  Загорание  �  Коммерческие экскурсии с гидом �  Галереи искусств / Музеи 
�  Экскурсии по пещерам    �  Охота / Рыбная ловля  �  Экологические экскурсии 
�  Ночные клубы / Дискотеки �  Наблюдения за птицами  �  Концерты / Спектакли 
�  Посещение национальных парков       �  Другое (……………………………) 
 
17. Где Вы проживали на отдыхе? Выберите один вариант ответа. 
�  Отель� ( �  5*  �  4*  �  3* ) �  Мотель  �  Апарт-отель 
�  У друзей / родственников �  Пансион       �  Отель-клуб � ( �  1-го кл.  �  2-го кл.)     
�   Кемпинг        �  Домик на колесах �  Другое (…………………..) 
 
18. Ваше гражданство:  
�  Германия �  США               �  Австрия       �  Бельгия    �  Дания �  Франция 
�  Нидерланды    �  Британия        �  Израиль        �  Россия    �  Турция          �  Другое (…………) 
 
19. Страна постоянного проживания / Страна проживания: …………………………….. 
20. Возраст: ……………………….. 
21. Пол:   �  Мужчина   �  Женщина 
 
22. Семейное положение: 
�  Холост/Незамужем �  Женат/Замужем     �  Вдовец/Вдова    �  Разведен/Разведена   
�  Живу в гражданском браке 
 
23. Уровень образования:   
�  Начальная школа    �  Средняя школа         �  Высшее       �  Ученая степень  
 
24. Профессия: 
�  Ученый        �  Предприниматель   �  Домохозяйка    �  Рабочий             �  Служащий 
�  Пенсионер   �  Учащийся / Студент   �  Безработный     �  Руководитель �  Другое (………) 
 
25. К группе с каким уровнем дохода Вы себя относите с учетом распределения доходов в 
Вашей стране? 
�  Низкий    �  Ниже среднего �  Средний     �   Выше среднего      �  Высокий 
                                                                                           

Благодарим Вас за помощь!.......... 
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Ek: 5 ÖLÇEĞİN MADDELERİNİN ALINDIĞI ÇALIŞMALAR  
 

Etkili olan özellikler Kastenhol
z; Davis; 

Paul 
(1999) 

Öztürk 
(2001) 

Hsu; 
Kang;  
Wolfe 
(2002) 

Ball; 
Giakou

mis 
(2003) 

Baloğlu 
(2004) 

Sarıgöll
ü; 

Huang 
(2005) 

Çakıcı; 
Aksu 
(2006) 

1- İklim ve hava  * *  *   * 
2- Çevre    *      
3- Doğal güzellikler ve manzara    * * *  * * 
4- Deniz, Plaj       *  *  * * 
5- Güneşlenmek      *   * *  
6- Tarihi ve arkeolojik yapıları    * * * * * 
7- Dini yerler        * 
8- Müzeler ve sanat galerileri   * *   *  
9- Kültürel gösteriler   * *  * *   
10- Milli parklar      *   
11- Ulaşım   * *  *    
12- Turist danışma merkezi  * *      
13- Rehberli şehir turları      * *  
14- Yerel halkın sıcakkanlılığı, 
yakınlığı  

 *  *   * 

15- Konaklanılan yerin rahatlığı    *      
16- Konaklanılan yerin restoran 
hizmeti  

 *      

17- Konaklanılan yerin dışındaki 
restoranların hizmeti  

 *      

18- Konaklama tesislerinin aile 
için uygunluğu   

 *      

19- Tatil bölgesindeki düşük suç 
oranı  

     *  

20- Alışveriş olanakları  * *  * *  * 
21- Paranın değeri   *      
22- Tatil bölgesinde fiyatların 
uygun olması / Destinasyonun 
ekonomikliliği   

   *  *  

23- Destinasyonun güvenliği   *  *    
24-  Müzik konserleri ve 
tiyatrolar 

    * *  

25- Gece hayatı ve eğlence 
olanakları   

* *  * *  * 

26- Lunaparklar ve temalı parklar      *   
27-  Çevresel ekolojik gezileri       *  
28- Korku ve heyecan arama       *   
29- Avcılık     *  *   
30- Tenis   *    *   
31- Golf   * * * *   
32- Yüzmek   + 
33- Su sporu olanakları  *   *  * 
34- Mağara gezme  + 
35- Kuş gözlemciliği    *     
36- Kumar / Casino     * * *  
37- Yerel bot turları      *  
38- Aile ziyareti   *  *    
39- Kamp aktiviteleri   * * *  *  
40- Sağlık servisi  *     *  
* Belirtilen makalelerden alınmıştır. 
+ Araştırmacı tarafından eklenmiştir 
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