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GÖNÜL NE KAHVE İSTER NE KAHVEHANE, GÖNÜL HOŞLUK İSTER 
KAHVE BAHANE: OLGUN∗ TURİSTLERİN ALGI YAPILANDIRIŞLARI 

ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ÇALIŞMA 
 
Yrd. Doç. Dr. Göknil Nur KOÇAK1 

 
ÖZET 
Olgun turistler turizm faaliyetine katılmaya uygun koşulları nedeniyle artan oranda ilgi 
çekmektedir. Bununla birlikte literatürdeki olgun turist tipolojisini belirlemeye yönelik 
çalışmalar genellikle kategorik unsurlardan hareket etmektedir ve bu grubun “içsel 
dinamiklerini” kavramak konusundaki araştırmalar çok sınırlıdır. Bu sınırlılıktan yola 
çıkan bu çalışmada; olgun turistlerin tatil deneyimlerine yönelik beklenti yapılarını ve 
algı yapılandırış süreçlerini keşifsel olarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. Araştır-
manın veri toplama tekniği mülakat ve günlüklerdir. Araştırma bulguları katılımcıların 
beklentilerinin ağırlıklı olarak psikolojik durumlara yönelik olduğunu ortaya koymak-
tadır ve bu saptama mevcut literatürle örtüşmektedir. Araştırmanın asıl katkısı ise algı 
yapılandırma süreciyle ilgili saptanan bulgulardan kaynaklanmaktadır. Buna göre katı-
lımcılar “hayal kırıklığından kaçınma” eğilimi göstermeleridir. Araştırma; “hayal kırık-
lığından kaçınmak” ve “mutlu sona ulaşmak” için katılımcıların kendi algılamalarını 
manipüle edebildiğini ve başarılı olan hizmet performanslarını, başarısız olanlara kı-
yasla “daha önemli” algılama çabasına girdiklerini göstermektedir. Katılımcılar kendi-
lerini arzu ettikleri psikolojik duruma ulaştıracak iyi bir hizmet niteliğiyle karşılaştıkla-
rı sürece, olumsuzlukları önemsememe eğilimindedirler. Katılımcılar ne yaşadıkların-
dan çok ne hissettiklerine vurgu yapmaktadırlar. Bulgular doğrultusunda öneriler geliş-
tirilmiştir. 
Anahtar kelimeler: Olgun turistler, algı yapılandırması, günlük. 

 
1. GİRİŞ 
Turizm faaliyetinin sezonluk yoğunluğunun yıl geneline yayılması, bu amaçla farklı 
turizm pazarlarına yönelik farklı seçeneklerin önerilmesi, sektör açısından süregelen bir 
çabadır. Bu çaba doğrultusunda turizm tipleri ve turizm pazarları belirlenmekte, hangi 
pazar tipi için ne tür turizm seçenekleri önerilebileceği, yeni ürün geliştirme, ürün çe-
şitlendirme gibi işlemlerin pazarın gereksinimleri doğrultusunda nasıl gerçekleştirilebi-
leceği değerlendirilmektedir.  
 
Son yıllarda dünya genelinde demografik yapıdaki değişime paralel olarak, “olgun” 
turistler olarak adlandırılan emekli kesimin turizm hareketlerine katılımında artış gö-
rülmektedir. Amerikan Emekliler Birliği’ne göre “olgun” ifadesi, 50 yaş ve üstü insan-
ları nitelemektedir (Batra, 2009).   
 
Olgun turistlerin göreli yüksek refah düzeyinde olmaları, harcanabilir artık gelirlerinin 
fazlalığı, ev kredisi borçları gibi giderleri tamamlamış olmaları, daha fazla boş zaman-

                                                 
∗ İngilizce literatürde “senior” veya “mature” veya “elderly” olarak geçmektedir. Türkçe literatürde “3. yaş” 
ifadesi kullanılmakla birlikte, bu çalışmada “olgun” ifadesinin kullanımı uygun görülmüştür.  
1 Mersin Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu  
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ları olması, daha uzak destinasyonlara seyahat ve daha uzun süre kalma olasılığına 
gençlere kıyasla daha olumlu bakmaları gibi nedenlerle turizm açısından önemli bir 
pazar oldukları değerlendirilmektedir (Litterell, Paige, ve Song, 2004; Reece, 2004). 
Tüm bu nedenlerle olgun turistler hem sektörün hem de araştırmacıların ilgisini çek-
mektedir. 
  
2. LİTERATÜR TARAMASI 
Turistik deneyimin niteliğini turist profilleri bağlamında kavrayabilmek için tipolojik 
sınıflamanın ve betimlemenin bir gereklilik olduğu bilinmektedir. Olgun turist tipoloji-
si de farklı kategorik ayrımlarla incelenmiştir. Örneğin Batra (2009) olgun turistlerin 
seyahat deneyimlerini ve davranışlarını, demografik niteliklerine göre ayrıştırarak ince-
lemiştir.  Litterell, Paige ve Song (2004); olgun turist profilini belirlemek için; açık 
hava, kültür, spor ve eğlence olarak dört grupta sınıflandırdığı seyahat aktivitelerine 
yönelimi ve alışveriş davranışlarını incelemiştir. Jang, Kim ve Yang (2010), olgun 
pazarın yemekle ilintili tercihlerinden hareketle hangi pazar bölümlerine ayrılabilece-
ğini araştırmış ve her bir pazar bölümünün kendi içindeki sosyo-demografik nitelikleri-
ni tanımlayarak, pazar bölümleri arasındaki farklılıkları ortaya koymuştur. Jang ve 
Ham (2009); bebek patlaması dönemi mensubu olan turistlerle, daha yaşlı olgun turist-
lerin seyahat harcamalarının sosyo-demografik ve ekonomik belirleyicilerini incelemiş 
ve hem bu belirleyicileri hem de satın alma karar süreci belirleyicilerini iki grup açısın-
dan karşılaştırmıştır. Cai, Schwartz ve Cohen (2001); ikincil veri kullanarak, İsrail’i 
ziyaret eden olgun turistlerin demografik niteliklerini ve seyahatteki davranış şekillerini 
saptamaya çalışmıştır. Wang, Chen ve Chou (2007); Tayvanlı olgun turistlerin grup 
paket turlara katılımlarındaki karar alma süreçlerinde (problem algılama, bilgi tarama, 
nihai satın alma) taraflardan (karı, koca ve diğerleri) hangisinin daha etkin olduğunu ve 
bu etki düzeyinin “aile geliri, emeklilik durumu ve eğitim düzeyi” ile gösterdiği ilişkiyi 
incelemiştir.  
 
Örneklenen çalışmalardan da görüldüğü gibi olgun turist pazarı, daha etkili hizmet 
sunumu yapabilecek önerileri geliştirmek için ağırlıklı olarak kategorik profil özellikle-
rinden hareketle incelenmiştir. Araştırılan profil özellikleri genellikle bir anket formu 
şeklinde sorgulanmış ve bulgular yorumlanmıştır. Ancak anket formları belirli öngörü-
ler doğrultusunda şekillendirildiği ve katılımcıların tepkileri bu öngörülerle sınırlandığı 
için, olgun turist grubu mensuplarının tipolojilerini belirginleştirmekte fayda sağlayabi-
lecek “içsel dinamiklerini” kavramak konusunda çok sınırlı sayıda araştırmaya rast-
lanmıştır. Örneğin Wickens (2002); olgun turistlerin “bulundukları duygusal durumu” 
ve “onları yönlendiren motivasyon unsurlarını” araştırmıştır (86 katılımcıyla yarı yapı-
landırılmış görüşme ve ayrıca gözlem yapmış). Nimrod (2008) yeni emekli kişilerle 
görüşüp; emekliliğin turizmle bağlantılı olarak nasıl algılandığını sorgulayarak katılım-
cıların turizmle bağlantılı öngörülemeyecek kapsamdaki fikirlerine ulaşmıştır (20 katı-
lımcıyla derinlemesine mülakat yapmış).  
 
Araştırmacıların bu çabalarına rağmen olgun turistlerin içsel dinamiklerine ilişkin pek 
çok alan halen araştırılmayı beklemektedir. Nitekim Hudson, olgun turistlerle ilgili son 
dönemde yapılmış araştırmaları bir arada değerlendirerek sunduğu eleştiri (review) 
çalışmasında; olgun turistlerin zihinsel yapıları üzerindeki araştırmaları sürdürmenin 
önemine dikkat çekmektedir (2010, s.457). Bu değerlendirmeler ışığında; olgun turist-
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lerin “ne beklediği” ve “yaşadıkları deneyimleri nasıl algıladıkları” konusunda hala 
keşfedilmesi gereken alanlar olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı,  
olgun turistlerin “ne beklediği” ve “yaşadıkları deneyimleri nasıl algıladıkları” konu-
sunda keşifsel bir süreç yürüterek, bu pazara farklı bir ufuk çizgisinden bakmaktır.  
 
3. YÖNTEM 
Bu araştırma iki temel soruya cevap aramaktadır. (1) Olgun turistler ne bekler? (2) 
Olgun turistlerin algıları nasıl yapılanır? Hipotez test etmek yerine, hipotez önermeyi 
amaçlayan bu tip açık uçlu ve keşifsel sorular, doğaları gereği nitel araştırma yöntemle-
rine işaret etmektedir (Bruck, 2005). Nitel yöntemler; hâlihazırda bilinen olguların 
ardında yatanları anlamak ve olguya yönelik yeni bir bakış kazanmak için kullanılırlar 
(Strauss ve Corbin, 1990). Doğası gereği keşifsel olan bu araştırmanın amaçları doğrul-
tusunda nitel yöntem kullanılması uygun görülmüştür.  
 
Araştırmanın ilk adımında olgun turistlerin ne beklediğinin belirlenmesi amaçlanmak-
tadır. Literatürde daha önce aynı amaçla yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bu sayede bu 
araştırmadan elde edilen verilerin mevcut literatür bulgularıyla karşılaştırmasını yap-
mak mümkün olabilecektir ve araştırmanın ikinci amacı için toplanan verilerin değer-
lendirilmesi için geçerli bir zemin elde edildiğinden emin olunabilecektir.  
 
Araştırmanın birinci amacı olan olgun turistlerin beklentilerini belirlemek için en uy-
gun veri toplama tekniğinin katılımcılarla tatil öncesinde mülakat∗ yapmak olduğu 
değerlendirilmiştir. Bu amaçla mülakat katılımcısı olabilecek 75 aday, kartopu örnek-
lem tekniğiyle belirlenmiştir. “Kartopu örneklem” araştırmacının istenen özelliklerdeki 
bir ilk katılımcı grubuna ulaşabilme yeteneğine bağlıdır. Bu bireyler daha sonra istenen 
karakterdeki diğerlerine ulaşmada kullanılır. Böylece örneklem “kartopu” gibi büyüye-
rek katılımcıların yeni katılımcılar belirlemeleriyle devam eder” (Churchill; 1995: 
582). Belirlenen adaylar toplu halde bir otelde konaklamayı planlayan sınıf arkadaşları 
ile bu kişilerin eşleri, bazı akrabaları ve çocuklarından oluşmaktadır. Adaylarla telefon 
bağlantısı kurulmuş ve 70 aday, araştırmaya katılmaya gönüllü olmuştur. Araştırmaya 
katılmaya gönüllü olan 70 adayın, araştırmacı ile aynı şehirde ikamet eden 30’u ile 
mülakat yapılabilmiştir. Farklı şehirlerde ikamet eden diğer 40 adayla, maddi kısıtlar ve 
zaman kısıtları nedeniyle mülakat yapılamamıştır. Mülakatlar katılımcıların evlerinde, 
yarı yapılandırılmış görüşme şeklinde yapılmış ve her bir görüşme yaklaşık 30 dk. 
sürmüştür. 55-65 yaş aralığındaki katılımcılara mülakatta tatilden beklentileri sorul-
muştur. 
 
Algı yapılanması tek bir değerlendirme aşamasından ibaret olmayıp, tüketim sürecinin 
tümüne yönelik değerlendirmelerin etkisiyle şekillendiği için süreci takip etmek önem-
lidir. Bu nedenle araştırmanın ikinci amacı için en uygun veri toplama tekniğinin süreci 
takip etmeyi sağlayacak “günlük” olduğu değerlendirilmiştir. Katılımcıların gündelik 
faaliyetlerine, deneyimlerine, olaylara, gözlemlerine ve düşüncelerine ilişkin düzenli 
kayıt yapmasını gerektiren günlük kullanımına pazarlama ve tüketici davranışı çalışma-
larında çok ender rastlanmakla birlikte, günlük kullanımı; süreçler, ilişkiler, ortamlar, 

                                                 
∗ Bu çalışmada, daha kapsamlı farklı bir araştırma için toplanmış verilerden yararlanılmıştır. 
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ürünler ve müşteriler hakkında çok zengin kavrayış sağlayan heyecan verici bir veri 
toplama tekniğidir (Patterson, 2005). Günlükler mülakat yapılan katılımcılar tarafından 
tutulacağı için hem süreç içinde algının nasıl yapılandığı takip edilebilecek, hem de 
süreç öncesindeki beklentilerin rolü değerlendirilebilecektir. Günlük; katılımcıların 
gündelik faaliyetlerine, deneyimlerine, olaylara, gözlemlerine ve düşüncelerine ilişkin 
düzenli kayıt yapmasını gerektiren bir veri toplama tekniğidir ve bu haliyle etkinliği 
zor bir tekniktir. Tekniğin etkinliğini artırmak için katılımcıların araştırmacıya güven 
ve sempati duyması ve günlük tutarak yapacakları bilimsel katkının önemine inanmala-
rı önemlidir. Tekniğin başarıya ulaşabilmesi için tüm bu unsurlar gözetilerek katılımcı-
larla tek tek görüşülmüş, kendilerini günlük tutmaya istekli kılmak yolunda özel bir 
motivasyon çabası gösterilmiş, bu araştırmanın onların desteği sayesinde “var olacağı” 
ve “değer kazanacağı” anlatılmıştır. Katılımcıların tümü (biri hariç) destek olmayı 
kabul etmiştir. Hatta bazı katılımcılar, grubun kalanını da günlükleri doldurma konu-
sunda motive edeceklerini ve arkadaşlarına her gün günlüklerini doldurmalarını hatırla-
tacaklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan 70 katılımcıdan 4 gece 
5 günlük otel kalışları süresince her gün için düzenli tutulmuş 64 kullanılabilir günlük 
elde edilmiştir. Katılımcıların dingin bir iç gözlemsel süreç yürütebilmelerinde bunları 
yazacak sabra sahip olmalarında üst yaş grubunda olmalarının da etkili olduğu değer-
lendirilmektedir.  
 
Veriler nitel veri analizi için önerilen biçimde temel kavramların tespiti, kavramlar 
arası ilişkilerin belirlenmesi, karşılaştırılması ve yorumlanması şeklinde yapılmıştır.  
 
4. ANALİZ ve BULGULARIN YORUMLANMASI 
Analizlerde önce mülakat verileri ve ardından günlük verileri birbirinden bağımsız 
olarak incelenecek, sonrasında iki veri seti amaca uygun olarak ilişkilendirilerek değer-
lendirilecektir.  
 
4.1. Mülakat Verilerinin Analizi ve Yorumlanması 
Mülakat katılımcılarıyla tatile çıkmalarından önce yapılan görüşme sonuçlarının ortaya 
koyduğu ilk ilginç bulgu, kendilerine tatilden beklentileri sorulan katılımcıların ağırlık-
lı olarak psikolojik (soyut, ürünün niteliksel özelliklerine ilişkin olmayan) kavramlara 
atıf yaparak beklenti belirtmeleridir. Doğrudan otel niteliklerine yönelik beklentilerin 
ise daha az dillendirildiği dikkat çekmektedir.  
 
Analizler kapsamında hangi beklentilerin katılımcılar tarafından ne kadar dillendirildi-
ğinin sayımı yapılmıştır. Nitel veri analizinde genellemeler yapmak çok dikkat gerekti-
ren bir konudur. Bu nedenle burada yapılan kelime sayımının nicel veri analizlerinde-
kine benzer bir genelleme amacı bulunmamaktadır. Amaç sadece katılımcıların; psiko-
lojik beklentilere (söylem sayısı: 168), doğrudan otel niteliklerine ilişkin beklentilere 
(söylem sayısı: 62) kıyasla çok daha fazla vurgu yaptığına dikkat çekmektedir. Bunun 
ötesinde ifadelerin içeriğine yönelik değerlendirmeler ve çıkarımlar ayrıca yapılacaktır. 
Katılımcıların ifadelerinden derlenen psikolojik beklentiler ile otel niteliklerine ilişkin 
beklentileri ve beklentilerin dile getirilme sayıları Tablo 1’de görülmektedir. Katılımcı-
ların ifadeleri, örnekler verilerek tablonun ardından yorumlanmaktadır.  
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Tablo 1: Katılımcıların psikolojik beklentileri ile otel niteliklerine ilişkin 
beklentileri ve söylem sayıları  

PSİKOLOJİK BEKLENTİLER
SÖYLEM 
SAYISI OTEL NİTELİKLERİNE 

İLİŞKİN BEKLENTİLER 

SÖYLEM 
SAYISI 

Birliktelik 37 Güzel yemekler 14 

Paylaşım 6 Sauna 11 

Sıkıntılardan uzaklaşmak 4 Hamam 9 

Dinlenmek 22 Havuz 16 

Eğlenmek /neşelenmek 16 Güzel çay servisi (ikramlar) 5 

Rahatlamak 7 Spor salonu 2 

Beynini boşaltmak 4 Oyun (kağıt, okey vb.) 5 

Değişiklik 21   

Yeni insanlar tanımak 3   

Yeni yerler görmek 2   

Farklı deneyimler yaşamak 7   

Farklı heyecanlar yaşamak 1   

Güzel anılar biriktirmek 3   

Mutlu olmak 35   

TOPLAM 168 TOPLAM 62 

 
Tablo 1’de yer alan ve mülakat katılımcılarının tatilden psikolojik beklentilerine ilişkin 
anlatılarını özetleyen unsurlar daha önce yapılmış çalışmalarla da paralellik göstermek-
tedir. Örneğin; Wickens’in (2002) Yunanistan’daki olgun turistlerinin bulundukları 
duygusal durum veya onları yönlendiren motivasyon unsurlarını araştırdığı keşifsel 
araştırmanın bulgularında da (araştırma benzer biçimde nitel verilere dayanmaktadır), 
“günlük hayattan kaçmak” ve “keyif arayışı” ön plana çıkmaktadır. Batra’nın (2009) 
örneklediği olgun turistlerin de; “yeni ufuklara yelken açmak”, “hoşluklar yaşamak ve 
eğlenmek” arayışında oldukları görülmektedir. Hudson (2010) derleme çalışmasında, 
olgun seyahatçilerin asıl aradıklarının bir tatilden ziyade “hatırlanmaya değer deneyim-
ler” olduğuna dikkat çekmektedir. Nimrod (2008); araştırması kapsamında yaptığı 
mülakatlarda olgun turist konumundaki emeklilerin anlatılarında en sık vurguladıkları 
konunun “aile ve arkadaşlar” olduğuna ve bu grup için, “sevdikleri kişilerle birlikte 
olmanın” temel bir motivasyon unsuru olduğuna dikkat çekmektedir.  Nitekim Tablo 
1’de yer alan ve literatürden alıntılanarak yukarıda örneklenen araştırma bulgularında 
da beliren boyutlar Kotler vd.’nin, Hawes (1995), Crompton (1974), Mathieson ve 
Wall (1982)’dan derleyerek sundukları “Talebin Psikolojik Belirleyicileri” tablosunda-
ki (2003, s. 729) boyutlarla da örtüşmektedir. 
 
Bu araştırmada mülakat yapılan katılımcıların ifadeleri derinlemesine incelendiğinde; 
otel tatilinden bekledikleri faydaların, günlük hayatta “eksikliğini/yoksunluğunu” his-
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settikleri şeylerin giderilmesine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin 6 ve 41 numa-
ralı katılımcılar, günlük hayatın rutinliğinden sıkıntı duyuyor ve değişiklik istiyor.  
 
6 numaralı mülakat katılımcısının ifadeleri: 

Ben bu tatile o zamanı farklı yaşamak için gidiyorum. FARKLI (kelimeyi vur-
gular). ………Bazen hayatta sıkıcı şeyler oluyor. Böyle tatiller özgürlük his-
settiriyor, yani değişiklik. 
       41 numaralı mülakat katılımcısının ifadeleri: 
Monotonluktan kurtulacağız. Belki evde daha mutlu zaman geçirirdik. Belki 
de evdeki yatağım daha rahat, evdeki yemekler daha güzel de olabilir. Ama 
oraya evde bulduğumuz mutluluğu bulmak için gitmiyoruz. Arkadaşlarla ol-
mak değişiklik, bu farklı bir huzur ve mutluluk verecek. …………………. Çün-
kü oradaki mutluluğun sebebi değişiklik. …………………. Bizi mutlu edecek 
olan değişiklik. Belki de evdeki yatağımı arayacağım ama önemli olan değişik 
olması. Dönüşte bizim için değişik konuşma mevzuları çıkacak. 10 sene sonra 
bile “şu tatilde ne güzel eğlenmiştik” diyeceğiz. Konuşacak mevzu çıkacak. 
Yoksa ben eşime bakayım, o bana baksın; ne konuşacağız? (Katılımcı emekli 
ve artık çalışmıyor, zamanının büyük bölümünü evde geçiriyor) Mevzu mu var 
konuşacak? Bu tatil bizim için anlatılacak anılar çıkaracak. 

 
Yukarıdaki örneklerden de görüldüğü gibi katılımcılar, tatili rutini değiştirmek için bir 
vesile olarak görmektedirler. Tatilden asıl beklenen psikolojik anlamda “farklı” bir 
hoşluk durumuna ulaşmak ve otelin hizmetleri bu temel beklenti için sadece araç nite-
liğindedir. Katılımcıların odağında ise aracın değil amacın olduğu görülmektedir. Bu 
saptama katılımcıların psikolojik beklentileri daha çok dile getirmesini de açıklamakta-
dır. 23 numaralı mülakat katılımcısının ifadeleri durumu örneklemektedir: 

Tatilde yemek yapma, temizlik, misafir ağırlama derdi yok. Evden uzakta 
değişik bir ortamda olacağım. Hoşça vakit geçireceğim. İnşallah yemekler 
de güzeldir de, daha mutlu oluruz. Ama tabi yüzmek, spor yapmak da keyifli 
olacak. Ben İzmir’de spor yapma fırsatı bulamıyorum. Sabah erkenden kal-
kıp arkadaşlarla spor yapacağım. Ayrıca dinleneceğim, eğleneceğim. Spor 
yaparken de güzel sohbetler edeceğiz. 

 
Katılımcı günlük telaşlardan uzak biçimde, arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçire-
miyor olmaktan dolayı yoksunluk duymaktadır. Ayrıca günlük hayatta spor yapama-
manın yoksunluğunu hissetmektedir. Dolayısıyla oteldeki yemekler-spor tesisleri gibi 
hizmet nitelikleri aslında temel psikolojik beklentilerin karşılanması amacına hitap 
edecektir. Örneğin, yukarıdaki alıntıda görülen spor yapma beklentisi, ancak otelin 
uygun spor tesisi sunumuyla sağlanabilir. Buna rağmen odak noktası otelin spor tesisle-
ri açısından niteliği değil, bu tesislerin ne sağlayacağıdır. 62 numaralı mülakat katılım-
cısının aşağıdaki ifadeleri de bu saptamaları desteklemektedir: 

Bu tip otellerdeki sosyal tesisler birlikteliği sağlıyor. Özellikle sauna…. En 
güzeli sevdiğin arkadaşlarla birlikte olmak. Bizim Ankara grubu taaa Anka-
ra’dan kalkıp geliyorlar. Yani uzun zamandır göremediğimiz arkadaşları-
mızı da göreceğiz. Birlikte oyun oynayacağız, yemek yiyeceğiz, içki içece-
ğiz, spor yapacağız. 
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Yukarıdaki katılımcı Ankara’da yaşayan arkadaşlarıyla birlikte olamamanın yoksunlu-
ğunu hissediyor. Otelin sunduğu hizmetlerin (oyun salonu, bar, spor tesisleri) arkadaş-
larıyla hoş vakit geçirmesini sağlayacağını, yani arkadaşlarla hoş vakit geçirme konu-
sunda hissettiği yoksunluğunun giderilmesine yardımcı olacağını düşünüyor. Aşağıda 
örneklenen ifadelerde de aynı durumun geçerli olduğu görülmektedir. 32 numaralı 
mülakat katılımcısının ifadeleri: 

Arkadaşlarla olmak çok güzel. İçim hop hop ediyor……………. Bir de benim 
için çay çok önemli. Sohbetleri güzelleştiren çaydır. O nedenle güzel bir çay 
ikramı olmalı. 

52 numaralı mülakat katılımcısının ifadeleri: 
Benim amacım dinlenmek, sosyal aktivitelere katılmak, değişik bir yer gör-
mek, hoş vakit geçirmek. Sauna, havuz, hamam… Bunların olması olumlu. 
Hoş vakit geçirmeyi sağlayacak. 

1 numaralı mülakat katılımcısının ifadeleri: 
Tatilde arkadaşlarla olmaktan mutluluk duyuyorum, eski anılarımı tazeliyo-
rum. Beden ve ruh sağlığıma katkısı oluyor. Spor yapıyorum, bedenim ve ka-
fam dinleniyor. ……... Sabah kahvaltı, öğleden önce ve sonra spor yapaca-
ğım. Yüzme, yürüyüş… Yani bedenen ve ruhen tazelenmek istiyorum. 
……….Gezip görmek, dostlarla beraber olmak, ruhen ve bedenen dinlenmek; 
tatil bu demek zaten... 

Yukarıda mülakat katılımcılarının ifadelerinden yapılan alıntılardan görüldüğü gibi; 
otelin sunduğu hizmetler ve aktiviteler; asıl amaç olan birliktelik, paylaşım, rahatla-
mak, günlük rutinden ve sorumluluklardan uzaklaşmak gibi beklentileri sağlamak için 
araç niteliğindeler. Müşterinin odağında psikolojik beklentilerini karşılamak vardır. 
Tüm bu bulgular mevcut literatürce de desteklenmektedir (Wickens, 2002; Batra, 2009; 
Hudson, 2010; Nimrod, 2008; Kotler vd. 2003). Bu araştırmanın asıl orijinal katkısını 
sağlayan ve olgun turistlerin algı yapılandırma sürecini keşfetmeyi sağlayan veriler, 
katılımcıların günlüklerinde gizlidir.  

 
4.2. Günlük Verilerinin Analizi ve Yorumlanması 
Günlüklerde katılımcılardan, günlerinin nasıl geçtiğini, o günle ilgili olumlu ve olum-
suz düşüncelerini ve duygularını ve bunların nedenlerini anlatmaları istenmişti. Gün-
lüklerde aktarılanlar boyutlar altında toplanarak değerlendirildiğinde ilk dikkat çeken 
çarpıcı bulgu; günlük katılımcılarının “olumlu” değerlendirmeler yaparken “psikolojik 
beklentilerinin karşılandığına” vurgu yapmaları ancak buna aracılık eden “otel nitelik-
lerine” çok fazla değinmemeleridir. Durum Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Günlük katılımcılarının “olumlu” değerlendirmeleri ve nedenleri 

PSİKOLOJİK BEKLENTİLERİN 
GERÇEKLEŞMESİNDEN 

KAYNAKLANAN 

OTEL NİTELİKLERİNE İLİŞKİN 
BEKLENTİLERİN 

GERÇEKLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN 
Birliktelik  Güzel ve çeşitli yemekler 
Paylaşım Sauna 
Sıkıntılardan uzaklaşmak Hamam 
Dinlenmek Havuz 
Eğlenmek/neşelenmek Güzel çay servisi (ikramlar) 
Rahatlamak Spor salonu 
Beynini boşaltmak Oyun (kağıt, okey vb.) 
Değişiklik  
Yeni insanlar tanımak  
Yeni yerler görmek  
Farklı deneyimler yaşamak  

Farklı heyecanlar yaşamak 
Beklenti belirtilmediği halde olumlu yorumla-
nan otel nitelikleri 

Güzel anılar biriktirmek Temiz odalar 
Mutlu olmak Güler yüzlü ve nazik personel 

 

Aşağıda; katılımcıların olumlu söylemlerde bulunurken asıl beklentileri olan psikolojik 
hoşluğa ulaşma durumuna vurgu yaptığı ve otel niteliklerinin bunun için bir araç oldu-
ğunu savına dayanak olan örnek günlük ifadelerine yer verilmektedir.  

 

Günlüğüne aşağıdaki ifadeleri yazan 50 numaralı katılımcı; kendisiyle tüketim önce-
sinde yapılan mülakatta, daha önce hiç böyle bir tatil deneyimi olmadığı için hiçbir 
beklentisi olmadığını söylemişti. Oysa şimdi, yaşadığı bu deneyimin ardından, önceki 
ve şu an içinde bulunduğu durumu daha iyi anlamlandırıyor ve içinde bulunduğu du-
rumdan çok hoşnut olduğu görülüyor:  

50 numaralı günlük yazarının ifadeleri: 

Sakin bir yerde olmak ne kadar da güzelmiş meğer. Büyük şehirlerin stresi 
buralarda hiç yok……… Toplulukla yiyip, içip, sohbetler bir hayli güzel olu-
yormuş, insan bütün sıkıntı ve üzüntülerinin çoğunu unutuyor-
muş………Bizlerin ara sıra böyle tatillere ihtiyacı var. Çünkü hayatımızda, 
düşüncelerimizde olumlu değişiklikler söz konusu  olabiliyor. Hayata daha 
farklı bakıp, karamsarlıktan bir an olsun uzaklaşıyoruz.   

 

Görüldüğü gibi katılımcı çok hoş duygular içinde ve odak noktasında ne hissettiği var, 
bu hisleri yaşamasını sağlayan otel niteliklerine ise özel bir atıfta bulunmuyor. Aşağı-
daki katılımcının ifadeleri de durumu örnekliyor: 

 

8 numaralı günlük yazarının ifadeleri: 
İnsanın her şeyi istediği zaman yapması, sorumluluğun, kısa sürede de olsa 
ortadan kalkması çok keyifli………(Katılımcının son günkü yorumları) Din-
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lendim. Eğlendim. Değişik ortam insanı kendine getirir. Ruhumu doyurdum. 
Özgürdüm. Kendimdim ve böyle şeylerin beni mutlu ettiğini öğrendim.  

 

Aşağıdaki alıntılarda da katılımcıların olumlu söylemlerinde otel niteliklerinin destek-
leyici/aracı rolünü gösteriyor.  

39 numaralı günlük yazarının ifadeleri: 
Tüm ailemle beraberdim. Yemek yapmadım. Evdeki olabilecek stresleri ya-
şamadım. Dostlarımı, arkadaşlarımla hasret giderdim. Ruhumla dinlendim.  

13 numaralı günlük yazarının ifadeleri: 
Güzel bir kahvaltı. Genelde kahvaltı yapamıyoruz.  Hele hele kalabalık bir 
aileyle hiç.  Hep beraber masada olmak bana huzur ve mutluluk veriyor. 
........... Günün telaşı yok, geçim kavgasından uzakta, yapmak zorunda ol-
duğun zorunluluklar olmadan bir günü geçirmek, yarının da öyle olduğunu 
bilmek ve yaşamak, dinlenmek.   

40 numaralı günlük yazarının ifadeleri: 
Yemek sonrası, orkestra ve solistinden gelen ılık müzik nağmeleri bizi mut-
luluğa ve neşeye sürükledi. Oyun havalarında hep birlikte coştuk. Herkes 
yeteneklerini sergiledi. Kısacası odamıza ulaştığımızda yeni yılın ilk günü-
nü mutlu noktalamıştık. (Bugünü nitelemek için kullandığı kelime) 
........mükemmel......(Kelimenin tanımı) Beklentilerimizin tam anlamıyla 
karşılandığı bir gün.(Katılımcının son gün yazdıkları) Tatil;  rahatlama, sı-
kıntılardan uzaklaşma, hiçbir sorun düşünmeden yaşamak anlamına geldi-
ğine göre, biz bu dört günde bu saydıklarımızı yapabildik sayılır.    

 
Günlük katılımcılarının “olumsuz” değerlendirmelerinde ise vurgu otel niteliklerine 
kaymaktadır. Hatta psikolojik anlamdaki olumsuz hisler dahi otel nitelikleriyle bağlan-
tılı olarak değerlendirilmektedir. Bu durum Tablo 2’de gösterilmektedir.  
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Tablo 3: Günlük katılımcılarının “olumsuz” değerlendirmeleri ve nedenleri 

OTELDEN KAYNAKLANAN  
PSİKOLOJİK KAYGILARDAN 

KAYNAKLANAN 

Otelin taahhütlerini yerine getirmemesi 
Hasta olma endişesi (oteldeki yetersiz iklim-
lendirmeden kaynaklı) 

Personelin niteliksel yetersizliği (eğitim eksikliği)
Bir şeylerin eksik kaldığı hissi (psikolojik 
beklentilerin giderilememesinden kaynaklı) 

Otel personelinin tüketici taleplerine yeterli karşı-
lık vermemesi 

Sıkılmak (otelin kalınan her gün için farklı 
seçenekler sunamamasından, günlerin rutin-
leşmesinden kaynaklı) 

Otel personelinin tüketici taleplerine zamanında 
karşılık vermemesi 

Evini ve alışkanlıklarını özlemek (otelin 
yeni heyecanlar yaşanacak ortamı sunama-
masından kaynaklı) 

Yönetimin sorunlara duyarsızlığı/şikayetlere 
yeterli karşılık vermemesi  

Otel içinde uygunsuz iklimlendirme  

Otel ortak alanlarında aşırı yoğunluk/kalabalık  

Oturacak yer bulma sorunu  

Uzun yemek kuyrukları  

C/in de çıkan aksaklıklar  

İçeceklerin niteliksizliği  

Yemeklerin lezzetsizliği  

Yemek çeşitlerinin yetersizliği  

Kahvaltı servisinin erken kapanması  
Diğer tüketicilerin yarattığı rahatsızlık (farklı 
görgü düzeyleri/saygısızlık)  
Çok fazla çocuk olması  

 
Günlüklerdeki ifadeler incelendiğinde, söz konusu olan olumsuz yorumlar, katılımcılar 
aksayan her bir otel niteliğini ayrıştırarak belirtebilmektedirler. Aşağıda ifadeleri yer 
alan günlük katılımcıları, oteldeki aksaklıkların kendilerini rahatsız ettiğini açık biçim-
de belirtmektedirler: 
 
61 numaralı günlük katılımcısının ifadeleri 

Oyun salonu ufak ve havasız. Yemek salonu (eğlence salonu) düzensiz dışarı açılan 
örtülmüş kısım soğuk ve sahneyi görmüyor.  En üst salon da sahneyi görmüyor. 
Oturma alanları kış şartlarında otel kapasitesi için yetersiz. Kapalı havuz ufak ve 
derin değil. Kaldığımız oda konforsuz, ısıtma sistemi gürültülü, malzemeler 3. sınıf. 

 
57 numaralı günlük katılımcısının ifadeleri 

Yılbaşı sabahı kalktığımızda biraz hastaydım.  Çünkü salondaki aksaklıklar yü-
zünden biraz üşümüştük ve hastalanmıştım.  4 yıldızlı bir otelde bunların olma-
ması gerekiyor.  Oturduğumuz yer buz gibiydi.  Çoğu arkadaşımız hastalan-
dı………Şu 4 yıldızlı otele takıldım neden 4 yıldızlı.  Çok eksik şeyler var çünkü.   
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59 numaralı günlük katılımcısının ifadeleri 
Otelin kapalı alanları yetersiz. Otelde hizmet yetersiz, hizmet eden personelin 
eğitimleri yetersiz, hiçbir planlama yok. İşler karga tulumba yürüyor.  Dolayı-
sıyla akşam yılbaşı kutlama yemeği ve düzeni yetersiz oldu.   

 
Yukarıdaki bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve öneriler aşağıdaki bölümde yer 
almaktadır. 
 
5. SONUÇ ve ÖNERİLER: 
Bu araştırma verileri kapsamında değerlendirildiğinde olgun grubun en dikkat çekici 
özelliği; “hayal kırıklığından kaçınma” eğilimi göstermeleridir. Olgun katılımcılar 
“realizasyonunu kendi iradeleriyle kontrol edebildikleri beklentiler” geliştirmişlerdir. 
Diğer bir deyişle katılımcılar genellikle, dışsal bir kaynak tarafından sunulan hizmetin 
niteliğine bağlı olarak gerçekleşecek beklentiler yerine, kontrolü ve karşılanma düzeyi 
olabildiğince kendi tutumlarına bağlı olan beklentiler geliştirmektedirler. “Birliktelik, 
sohbetler, dinlenmek, eğlenmek” bu beklentilere örnek gösterilebilir. Şüphesiz otelin 
sundukları bu beklentilerin sağlanması için önemlidir. Örneğin eğlenmek için otelin 
düzenlediği eğlencelerin niteliği önemli olabilir. Ancak olgun katılımcılar; bu nitelik 
beklenen düzeyde gerçekleşmediği zaman “eğlenmek” asıl amacını karşılayabilecek 
alternatif bir seçeneğe hızla yönelebilmekte (örneğin, kâğıt oynamak, diskoya gitmek) 
ve sonuçta kendi beklentisine ulaşabilmektedir. Ayrıca katılımcıların kendi algılamala-
rını manipüle edebildiği ve hayal kırıklığından kaçınmak ve “mutlu sona ulaşmak” için; 
başarılı olan hizmet performanslarını, başarısız olanlara kıyasla göreli “daha önemli” 
algılama çabasına girdiği gözlenmiştir. Cai, Schwartz ve Cohen; İsrail’i ziyaret eden 
olgun turistlerle daha genç turistlerin memnuniyetlerini karşılaştırdıklarında, olgun 
turistlerin konaklama, restoran, alışveriş gibi belirlenmiş her alanda gençlere kıyasla 
daha memnun olduklarını bulmuşlardı (2001). Kim bilir(?); belki İsrail’i ziyaret eden 
olgun turistler de, bu araştırma katılımcılarına benzer biçimde kendi arzuladıkları mutlu 
sona ulaşmak için algılarını yönlendiriyorlardı… Bu bulgular yöneticiler için daha önce 
önerilenlerden farklı “yönlendirme işaretleri” belirmesine neden olmaktadır. Eğer ol-
gun tüketici kendi mutluluğunun peşinde kendisi çaba harcıyorsa, otelin tüm hizmetler 
bakımından mükemmel olmaya çabalaması yerine, kötü/yetersiz olmamayı seçmesi 
daha geçerli bir yaklaşım olabilir. Günlükler açıkça göstermektedir ki, otelin ne kadar 
iyi olduğu değil, kötü olmaması önemlidir. Çünkü otel kötü olmadığı sürece; asıl bek-
lenti olan psikolojik düzeye kişi kendini taşıyabilmektedir. Sadece eğer otel kötü olur-
sa, kişiyi arzu ettiği psikolojik düzeye çıkmaktan men etmektedir. Söz konusu olan 
olgun turistler olduğunda;  Cadotte ve Turgeon’un,  “rakipleriniz kadar iyi olunuz, ama 
daha iyi olmaya çabalayarak kaynaklarınızı boşa ziyan etmeyiniz” (1988, s.51) önerisi, 
bir adım daha ileri götürülerek “tüm hizmet alanlarında mükemmellik için çabalayarak 
kaynaklarınızı ziyan etmeyiniz, sadece kötü olmamanız yeterli” şekline getirilebilir.  
 
Olgun turistlerin dönüşte anlatılacak orijinal anılara önem atfettiği görülmektedir ve 
orijinal bir anıyla dönebilmek o tatili iyi hatırlamak için yeterli görülmektedir. Bunun 
en belirgin örnekleri günlüklerde sıkça bahsedilen disko ve havai fişek gösterisidir. 
Eğlenmek, değişiklik, güzel anılar, farklı deneyimler gibi beklentiler pek çok farklı otel 
aktivitesi tarafından sağlanabilir. Örneğin günlükler gösteriyor ki, bu beklentileri karşı-
lamak için tüketicilerin hiçbirinin aklına disko gelmemiş. Bunun nedeni katılımcıların 
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yaşları veya geçmiş otel kalışlarında böyle bir deneyimin bulunmaması olabilir. Bunun-
la birlikte disko beklenmeyen bir eğlence ortamının doğmasına neden olmuş ve pek 
çok katılımcının; güzel anılarla dönmek, farklı deneyim, değişiklik gibi beklentilerinin 
karşılanmasını sağlamış. Bu nedenle işletmelerin, daha önce tüketiciye anons edilme-
miş fakat tüketici açısından bu tatili “unutulmaz” kılabilecek farklı/ayrıcalıklı nitelikte 
deneyimler/hizmet tasarlanması uygun bir yaklaşım olabilir. İşletmelerin parasal ve 
insan kaynaklarını, tüm nitelikleri mükemmelleştirmek için harcamak yerine; bazı 
beklenmeyen hoşluklar yaratma yönünde kullanması, daha başarılı sonuçlar yaratabilir.  
 
Yaşam kalitesi son yılların yükselen kavramlarından biridir. Dann özellikle olgun tu-
ristlerin turizm faaliyetine katılarak yaşam kalitelerini yükseltebilecekleri varsayımına 
dayanan çalışmasında; olgun bireylerin kendini keşfetme ve geçmişteki arkadaşlarla bir 
araya gelip eski günlerdeki güzellikleri anma gibi gereksinimleri karşılayabildikleri 
koşulda, yaşam kalitelerinin artabileceği hipotezinin sınanmasını önermiştir (2001). Bu 
çalışma doğrudan bu hipotezi sınamamakla birlikte, gerçekten de eski dostlarla bir 
araya gelmeye ve bunun sağladığı hoşluğa dayanan vurgu, yaşam kalitesine turizm 
yoluyla yapılan katkının bir göstergesi olabilir. Bu nedenle otel yöneticilerinin ve tur 
düzenleyicilerinin özellikle olgun gruplar için yaşam kalitesine yapılacak katkıyı gö-
zetmesi ve vurgulaması yerinde olabilir.  
 
Son olarak olgun katılımcıların ne yaşadıklarından çok ne hissettiklerine vurgu yaptık-
ları görülmektedir. Belki de insanlar geçmiş deneyimlerine bakarken yaşanan somut 
olaylar yerine bunların hissettirdikleri üzerinde durmaktadırlar. Tabi bu söylemi des-
tekleyebilmek için aynı katılımcılara tatilin üstünden zaman geçtikten sonra tekrar 
dönmek gerekir ve böyle bir araştırma tasarlanması faydalı olabilir. Elbette bu araştır-
manın bulguları tüm olgun turist grubu için genellenebilir nitelikte de değildir. Farklı 
kültürlerden gelen farklı gruplar farklı düşünce, duygu ve davranışlar sergileyebilir. Bu 
konuda gelecekte de farklı araştırmalar yapılması, genellemelerin sınırlarının çizilmesi 
önemlidir. Ancak bu araştırmanın açtığı ufuk çizgisinden görünen manzara, olgun 
turistlerin kendi algılarını olumlu yönetme motivasyonu nedeniyle otelcilerin işlerini 
kolaylaştırabilecekleridir. Bu araştırmada ortaya konan ve yıllardır süregiden “her 
alanda tam mükemmellik” söyleminin alternatifi olabilecek “kötü olmamanız yeterli” 
bakış açısı ise hem profesyonellerin ve hem de akademisyenlerin üzerinde düşünme-
sinde fayda olan yeni bir resim olabilir. 
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